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Vassilios Mougkrakis
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GREECE, BULGARIA, SERBIA, THE MACEDONIAN ISSUE 
AND THE MIGRATION PROCESSES FROM 1878 TO 19141

Abstract: Th e Macedonian issue nurtured by medieval ideologies of the three Christian 
states, which were antagonistic in both the armed and propagandistic, culminating in the 
Turkish heritage division, was additionally burdened by Greek position towards national 
structure of Macedonia, the need of Serbia to have a sea exit and aspiration of Bulgaria for 
San Stefano borders. During the Balkan wars, all the participants wanted national integra-
tion and tried to achieve territorial maximum during the division. Th e expansion of national 
states and establishment of administrative apparatus on liberated territories resulted in an 
immigration processes and an exodus of population within the three states and the Ottoman 
Empire. It is estimated that over one million people of diff erent nationalities and confessions 
were involved in the process.

Key words: the Macedonian issue, Exarchate, San Stefano borders, aspiration, propaganda, 
movements, the Balkan wars, alliance, Slavophone, Muslim, immigration, immigrant

* * * 

When the three independent Balkan states raised their weapons to liberate their 
compatriots from the Turkish occupation, aiming at assuming the Turkish heritage 
in Europe, in the background of their alliance were controversial aspirations, as well 
as insurmountable ideological diff erences which, in time, became more distinct. Th e 
very beginning of the 20th century was marked by armed gangs’ actions, terrorising 

1 Th is article presents a part of the author’s unpublished master’s thesis, Грчко-српско-бугарско раз-
граничење и имиграциони процеси 1912-1914. године, Belgrade, 2006.
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civilians on the opposite sides, leading short-sighted politics of infuriating passion 
amongst the Christians. In those days, the area of their confrontation was of inter-
est to great forces, Austro-Hungary and Russia being the leaders. Romania also had 
ethnic pretensions to one small part.2 Th e frame of the confrontation, ‘the Mace-
donian issue’, was the main component in the fi nal phase of the Eastern issue. Th e 
importance of Macedonia was in its geopolitical position since all main roads from 
the Aegean Sea towards North Balkans and the Adriatic Sea went across it, and the 
town of Th essaloniki with its port was a signifi cant cultural and commercial centre.

However, it is crucial to determine geographical contours of this region with its 
multinational ethnic structure, complex historical heritage and interrupted admin-
istrative development. It is well-known that Macedonia was never a separate admin-
istrative unit, from the ancient times up to the Byzantine era. In the historiography, 
especially the Greek one, there is usually a distinction between the ancient (historical) 
and the modern (geographical) Macedonia, the area which was a stumbling stone for 
the Balkan states from the second part of the 19th century. Th e ancient Macedonia, 
under the rule of Philip II, stretched on to the south, to the coasts of the Aegean Sea, 
over the mountain ranges of Olympus, Kamvounia, Hassia, westwards to Pindus and 
on the east to Mesta (Nestos), as well as the western Rhodope; the northern border 
went from Ohrid, across the mountain Peristera, Struma to Nevrokopi. Th ese are 
exactly the borders that most Greek historians use for Macedonia geographically.3 

Since the last quarter of the 19th century, Macedonia has presented a more com-
plex and a wider geographical term. Th at vast geographical Macedonia had identi-
cal borders as a more narrow ‘historical’ one, while its northern border went from 
Ohrid, across the mountainous area north-east of Skopje, up to Rila and the Rhodope 
mountain.4 In the Serbian historiography, there is a prevailing position that the area 
to the south and west from ‘mountain Šar, together with Skopje, Kratovo, Kumanovo, 

2 For details on Romanian propaganda in Greece, see: А.А.Аγγελόπουλος, Αι ξέναι προπαγάν-
δαι εις την επαρχία της Πολυανής κατά την περίοδο 1870-1912, Ι.Μ.Χ.Α., Th essaloniki, 1993, 
pp. 14-15 and footnote no 2; Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βορείου Ελληνισμού. Μακεδονία, 
Th essaloniki, 1991, pp. 245-280, 299-300, 400-402; V. Bérard, Τουρκία και Ελληνισμός. Οδοιπορι-
κό στη  Μακεδονία. Έλληνες – Τούρκοι – Βλάχοι – Αλβανοί – Βούλγαροι – Σέρβοι, Athens, 1987, 
pp. 306, 310-311 (and Footnote No. 277), 315-321, 341-342. For Greek-Romanian confrontation 
in Macedonia and German Balkans politics in the beginning of the 20th century, see Κ. Λούλος, 
«Οι διενέξεις των κοινωτήτων της Μακεδονίας και η γερμανική πολιτική στις αρχές του 20ου αιώ-
να»,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Συμπόσιο. Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακε-
δονία, Th essaloniki, 1991, pp.389-400.

3 Ν. Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, «Συμβολή στην έρευνα για την εθνολογική κατάσταση της 
 Μακεδονίας πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους», Δωδώνη 20/1, Ioannina, 1991, p.332; S. Nestor, 
«Greek Macedonia and the Convention of Neuilly (1919)», Balkan Studies, Vol. 3/1, 1961, p.169.

4 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βορείου Ελληνισμού, op.cit. pp.161-162; D. Dakin, Η Ενοποίηση 
της Ελλάδας, 1770-1923, Athens 19842, p.242; H. R. Wilkinson, Maps and Politics; a Review of the 
Ethnographic Cartography of Macedonia, Liverpool, 1951, p 3.
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Ovce Polje, Tetovo and south-western parts (Gostivar, Kučevo and Debar)’, as well 
as ‘Veleš and Prilep’, was ‘the area of Old Serbia with Kosovo, Metohija and Novo-
pazar Sanjak as its northern part’.5 Th e whole described territory mainly coincided 
with Th essaloniki, Monastir and Kosovo vilayet. Th is position almost equalizes the 
geographical term of Macedonia in the Greek and Serbian science.

Ethnic structure of Macedonia in the 19th century

Ethnic structure of Macedonia in the 19th century consisted of Muslims, Chris-
tians and Jews. Turkish groups of old colonist Juruks, Konjars and Cerkezis, who 
immigrated around 1870, Islamized the Christians and the Jews, namely Donmeh, 
and the Albanians from the north-western Macedonia and the Pomaks who lived 
in the north-eastern part of Macedonia were considered as Muslims. Th e groups of 
Islamized Christians spoke Slavic (population from eastern Karadjova), the Vlach 
(population of west Karadjova) and Greek (so called Valade, with villages in Ane-
selitsa, Greven and Elasson Kaza).6

Th e Christian population could be divided into three geographical zones according 
to their language, confession and ethnic stratigraphy.7 Th e northern zone spread from 
the mountains Šar and Rila and coincided with line Ohrid – Monastir – Strumica – 
Меlnik – Nevrokopi on the south. Th at area included only several Greek communities, 
a Slavic dialect more similar to Bulgarian was spoken and the population was under 
the Bulgarian indoctrination. Th e southern zone occupied the area from Th essaly 
border on the south up to the line north from Kоstur – Каlaria – Giannitsa Vardar – 
Ber – Th essaloniki –Serres – Drama. Th e population, as the one along the coasts of 
Th race, was mainly Greek, spoke Greek language, belonged to the Patriarchate, and 
related to the Greek state. Th e third zone was the space between the north and the 
south, including the towns of Ohrid – Monastir – Lerin – Gevgelija – Gumenica – 
Doiran – Strumica – Меlniк. From the above mentioned, it could be seen that there 
were towns with unclear affi  liation to the defi ned zones. Compact Slavic population 
lived there, mainly in the villages and oft en mixed with Greek communities. Th e 
Greek element was predominant in larger and smaller towns.8 Under severe pres-

5 M.Војводић, Србија и македонско питање, Историјски гласник, 1-2, 1990-1992 (1992), p. 35.
6 Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Th essaloniki 1998, pp. 317-327; Κ. Α. Βα-

καλόπουλος, Ιστορία του βορείου Ελληνισμού, op.cit. p.162; Ε. Κωφός, «Μακεδονία», Ιστορία του 
 Ελληνικού Έθνους, Vol. 13, Athens, 1977, pp. 379-380.

7 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βορείου Ελληνισμού, op.cit. pp.162-164; Ε. Κωφός, «Μακεδονία», 
op.cit. p. 381.

8 S. Ladas, Th e Exchange of Minorities Bulgaria, Greece and Turkey, New York, 1932, pp. 8-9; S. Nestor, 
op. cit. pp. 170-171.
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sure, the population had no possibilities to develop a clear national awareness and 
they oft en changed sides. Th e Slavic dialect was predominantly spoken with lots of 
Bulgarian, Greek, Vlach, Albanian and Turkish words, i.e. Greek language, while 
the Vlach dialect and Albanian language were also used. ‘Ethnically, religiously and 
linguistically mixed territory, without clear borders separating individual groups, has 
always been the area of cultural and political infl uence. In certain parts, there were 
bilingual and multilingual families. In such circumstances, ‘‘each side was capable 
of emphasizing its justifi ed demands for disputable territory’.9

However, in all the three geographic and linguistic areas, the Christian national 
groups of Macedonia, mainly Slavophile and Greekophile, existed to a smaller or 
greater extent. Th e reason for ethnically diverse population in Macedonia was the 
non-existence of state-national borders and specifi c historical factors ruling over 
the Balkans (violence, transmigrations, colonization, migrations, assimilation, etc.). 
Oft en the language, more rarely confession, was not a reliable determinant of national 
identifi cation of the population, especially in one part of a residual Slavic population 
which was in the early phase of national awareness development.10 

According to the Slavic population determination across Macedonia, the following 
could be indicated: a) one part was fi rmly incorporated in the Bulgarian doctrine, 
b) the second part was determined to support the Patriarchate and the Greek vision 
and c) the third part, which had not yet reached national integration and thus had no 
resistance towards diff erent propaganda. Bulgaria, Greece and Serbia fought strongly 
to integrate this third, large group.11

Th e Eastern crisis, territorial widening of Serbia and Greece 
and the establishment of autonomous Bulgaria

Russia, the initiator of war against Turkey and one of the main factors in the Eastern 
crisis, could put a foundation to its aggressive political penetration into the Balkans 
when the balance of power is considered. Th us, based on Article 6 of the San Stefano 
Treaty (19th February/ 3rd March 1878), Russia strived to create the Great Bulgaria 
which would include north-western Bulgaria, the area between the Rhodope and 
Balkan mountains up to the Black Sea (future East Roumelia), north-eastern Th race 
up to the port of Burgas on the south (except for Edirne) and almost the whole of 
Macedonia, Ohrid, Debar, Kostur and Skopje included, but Th essaloniki excluded, 
totalling an area of 164,000 square kilometres and a population of 4,580,000 inhab-

9 М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, Vol. 2, Belgrade, 1989, p. 459.
10 S. Nestor, op. cit. pp. 176-178.
11 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βορείου Ελληνισμού, op.cit. pp.165-167; S.Nestor, op.cit. p. 178.
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itants.12 Naturally, other interested forces, above all England and Austro-Hungary, 
could not allow the completion of the Russian plan and the revision of the San 
Stefano Treaty followed. At the Congress of Berlin (13th June to 13th July 1878), the 
autonomous Principality of Bulgaria was established, encompassing the area between 
the Danube and the mountain Balkan, being only a third of San Stefano Bulgaria, as 
well as Turkish dependant province of east Roumelia.13 Th e Bulgarian borders were 
described in the Article 2, while its political and economic independence was stated 
in the Articles 3 to 12 of the Treaty.14

In the integration process of the modern Serbian state, of the utmost relevance was 
the fact that Serbian principality became the factor in the Eastern crisis. Its destiny 
was planned at the Congress of Berlin. Serbia gained full independence from the 
Sultan’s sovereignty and, with a territorial expansion of about 11,100 square kilome-
tres, covered an area of 48,400 square kilometres.15 More precisely, the ‘territories of 
former Kazas of Sanjak of Niš, Niš-Prokuplje-Kuršumlija-Leskovac and the greatest 
part of Vranje and Pirot Kazas, as well as smaller parts of Priština and Trnovo Kazas’ 
were joined.16

By the decisions of the aforementioned Congress, Serbian side had to give place 
to a newly founded principality of Bulgaria ‘almost half ’ of the territory liberated by 
the Serbian army. Th e international commission was assigned to determine the bor-
der between Serbia and Bulgaria in the fi eld. Th e objects of dispute in the borderline 
area were counties of Trn, Breznik, Visoko, Caribrod and Kula, as well as parts of 
the following Kazas – Sophia, Radomir and Kyustendil.17 It is interesting to note that 
on the wider border area between Serbia and Bulgaria, the villagers were mostly for 
Serbia while the town population and the members of the Orthodox Church were 
pro Bulgarian. Th e borders between Serbia and Bulgaria were fi nal by the beginning 
of September 1879 on the ‘very border line of the former Turkish Niš Sanjak towards 
Prizren (Priština) Sanjak’.18

On the other hand, even besides huge aspirations of reputable politicians and 
most of the population in the Greek kingdom, military incompetence, bad fi nances 
and most of all indecisiveness, inability and disharmony in the political life worked 

12 А.А.Аγγελόπουλος, op.cit. pp. 12-13 and Footnote No. 2
13 D. Dakin, op. cit. p.207
14 M. Stojković (prepared by), Balkanski ugovorni odnosi 1876-1996, Vol. I (1876-1918), Belgrade, 1998, 

pp. 117-120
15 М. Екмечић, op.cit. p. 324
16 В. Стојанчевић, Србија и Бугарска од Санстефанског мира до Берлинског конгреса, Belgrade, 

1986, p. 129
17 В. Стојанчевић, Србија и Бугарска, op.cit. pp. 120-123, 129.
18 В. Стојанчевић, Србија и Бугарска, op.cit. p. 153; М. Екмечић, op.cit. p.319.
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against Greek plans to take advantage of the international political circumstances, 
caused by the eastern crisis, for the territorial gain. Only the great powers, via XIII 
protocol, recommended the Porte to enable Greece perspective development by ac-
cepting revision of the border line towards Th essaly and Epirus in order to incorporate 
the bays of Volos and Arta. In a case that Greece and Turkey could not come to an 
agreement on borders, based on the aforementioned protocol, the great powers would 
intervene between the states in order to facilitate the negotiation.19

In relation to the protocol, Greek and Turkish delegates had two conferences in 
Preveza (25th January – 6th February 1879) and Constantinople (10th – 22nd August 
1879). A complete disagreement turned out. Th e Turks were willing to give Greece 
only a third of Th essaly. Albanian resistance for the Epirus territory with Ioannina to 
be united with Greece, claiming it for Albania, was a contributing factor. Th e great 
powers had to intervene. At the Ambassadors conference in Berlin (1st – 13th June 
1880), it was decided that Greece should join Каlаmbaka, Tyrnavos, Larissa and 
Тriкаlа in Th essaly, and Paramithia, Metsovo and Ioannina in Epirus. Th e so-called 
Berlin border caused fervent enthusiasm in Greece, but ended only in documents.20 
Th e fi nal solution to the issue of the border between Greece and Turkey was brought 
in Constantinople. According to the text in Constantinople convention (20th June – 2nd 
July 1881), the border started 4 kilometres from Platamonas, went across the crest of 
Lower Olympus up to mountain Gomadan, then had an ellipsoid line towards south-
west. Tyrnavos, Larissa, Тriкаlа, and Каlаmbaka belonged to Greece, while Elassona 
county was left  to Turkey. Further on, the border continued across mountain Zerkos 
and the Trikala county mountains up to the crest of mountain Kratsovo (westwards) 
and across the top of the mountain Zygos-Peristeri and along watercourse of the 
Arahtos (southwards) to the bay of Arta. Metsovo, Ioannina and Preveza remained a 
part of Turkey while Arta with its surroundings and Aktio became a part of Greece. 
It was decided that fortifi cations at the entrance of the Arta bay should be destroyed 
on both sides and navigation was to be free.21 

Th e incorporation of the new territories went mostly without problems. It started 
by the entrance of the Greek army in Arta on 23rd June – 5th July 1881 and ended, 
according to the the Turkish army evacuation agreement, by the occupation of Volos 
on 21st October – 2nd November 1881. Th e Greek Kingdom increased by 13,395, i.e. 
13,791 square kilometres, thus covering 63,606, i.e. 64,002 square kilometres, being 
26.7%. Th e number of inhabitants increased by about 300,000 Greeks, i.e. 18%, making 

19 Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξη της Ελλάδας, 1821-1971, Vol. 
Α, Part Ι (1821 – 1912), Athens 1973, p. 179; Ε. Κωφός, Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτημα 1875 
– 1881, Athens, 2001, pp. 217-218.

20 Ε. Κωφός, Η Ελλάδα και το Ανατολικό, op.cit. pp. 218-221, 224-227.
21 Η. Π. Δημητρακόπουλος, Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος, Th essaloniki, 1991, pp.58-59; Ε.  Κωφός, 

Η Ελλάδα και το Ανατολικό, op.cit. pp. 227-229.
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the total number of inhabitants about 2,000,000.22 With this increase, for the fi rst time 
since it was founded, and by adjoining Ottoman territory, Greece made the fi rst step 
towards achieving its liberation plan and Hellenism integration, its infl uence among 
the Christians in Turkey (mainly Macedonia and Th race) was made stronger, and 
it got closer, in geographical terms, to its opponents in the dispute about Ottoman 
territories with mixed nationalities in the Balkans.23

Ottoman administrative division of Macedonia in the early 20th century

Th e territory of the Balkans was divided into 6 general administrative units which 
geographically did not coincide with historical units: Epirus, Old Serbia, Macedonia, 
Th race and Illyria. Each of these units – vilayets – included partly territories of one 
or more areas with administrative centres in largest towns which, at the same time, 
were cultural centres of the regions and vilayets were named aft er them. Th ere was 
the seat of the Turkish General administrative governor (wali) there.24 Each vilayet 
was divided into sanjaks, with mutesarif as a head, and sanjaks were further divided 
into kazas with kajmakan as a head. Kazas were divided into nahijas. A muhtar was 
an administrator of the village together with a village head. 

Balkan vilayets were the following: Th essaloniki, Monastir, Skopje or Kosovo, 
Ioannina, Skutar and Edirne; the fi rst three being the object of our interest. Th es-
saloniki vilayet included 3 sanjaks and 25 kazas; a) Th essaloniki sanjak with 13 ka-
zas25: Th essaloniki, Kassandra, Giannitsa Vardar, Voden, Langaza, Gevgelija, Kukuš, 
Doiran, Strumica, Tikveš (Kavadarci), Karadjova (Karaferia), Katerini, Mount Athos; 
b) Serres sanjak with 8 kazas: Serres, Melnik, Zichni, Razlog, Petrič, Demir Hisar, 
Gornja Džumaja, Nevrokopi; c) Drama sanjak with 4 kazas26: Drama, Kavala, Sarisha-
ban, Pravista. Monastir vilayet was formed from 5 sanjaks and 22 kazas; a) Monastir 
sanjak with 5 kazas: Monastir, Prilep, Lerin, Kičevo, Ohrid; b) Servia sanjak with 6 

22 Ε. Κωφός, Η Ελλάδα και το Ανατολικό, op.cit. pp. 229-230, 232; Μ. Χουλιαράκης, Vol. Α, Part Ι, 
op.cit. p.180 and Footnote No 1.

23 Ε. Κωφός, Η Ελλάδα και το Ανατολικό, op.cit. pp. 231-233; more details on the genesis of the 
Macedonian issue and its analysis as a phase in the Eastern issue see Ν. Βλάχος, Το Μακεδονικόν 
ως  φάσις του Ανατολικού Ζητήματος 1878 – 1908, Athens 1935.

24 Χ. Πούλιος, «Διοικητική Διαίρεσις της Μακεδονίας», Μακεδονικόν Ημερολόγιον, 4(1911), p. 162; 
D. M. Brancoff , La Macédoine et sa population chréstienne, Paris, 1905, pp. 7-9.

25 Th e stated division of Kosovo, Bitola and Th essaloniki vilayet is based on D. M. Brancoff , op.cit. p. 8; 
Brancoff  left  out Ber kaza; Th essaloniki sanjak had 14 kazas according to Χ. Πούλιος, op.cit. p. 162.

26 Also, the number of kazas is diff erent with Brancoff  and Χ. Πούλιος, the later one stating that Drama 
sanjak had 5 kazas with Th assos, op.cit. p. 164. If Ber and Th assos kazas are added, Th essaloniki 
vilayet totals 27 kazas.
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kazas: Servia, Kozani, Kajlari, Aneselitsa, Grevena, Elassona; c) Debar sanjak with 
4 kazas: Debar, Mat, Debar Zir, Donja Reka; d) Korcha sanjak with 4 kazas: Korcha, 
Kostur, Starovo, Kolonija; e) Elbasan sanjak with 3 kazas: Elbasan, Gramshi, Pekline. 
Six of the abovementioned kazas belonged to Albania: Debar Zir, Kolonija, Elbasan, 
Gramshi, Pekline, Mat; one to Th essaly: Elassona. Kaza Korcha was between Albania 
and Epirus while Aneselitsa was between Macedonia and Albania. Skopje or Kosovo 
had 6 sanjaks and 29 kazas27: a) Skopje sanjak with 8 kazas: Skopje, Štip, Kočani, 
Carevo Selo, Radovište, Kriva Palanka, Veles, Kačanik; b) Priština sanjak with 6 
kazas: Priština, Gnjilane, Preševo, Mitrovica, Vučitrn, Novi Pazar; c) Sjenica sanjak 
with 4 kazas: Sjenica, Kolašin, Nova Varoš, Bijelo Polje; d) Peć sanjak with 5 kazas: 
Peć, Djakova, Berane, Gusinje и Rožaj; e) Pljevlja sanjak with 2 kazas: Pljevlja and 
Prijepolje; f) Prizren sanjak with 4 kazas: Prizren, Gostivar, Tetova, Ljuma. 

Greek, Bulgarian and Serbian aspirations and ideological 
confrontation about Macedonia

Besides their weaknesses, small possibilities in many aspects and uncertain state 
perspective, Greece, Bulgaria and Serbia emphasized their ambitious pretensions to 
the European heritage of Turkey, hoping to achieve the greater possible territorial 
gain, thus compensating for state reductions and overcoming economic and social 
stagnation. All the three states could consolidate their tendencies based on ‘historical, 
ethnic, social, linguistic, political and religious reasons’, i.e. traditions.28

Th e Greek territorial tendencies, widely observed, were mainly expressed by the na-
tionalists groups and private organizations, based on ethnographic maps by E. Stanford 
from 1878 and H. Kiepert from 1882 which were prepared according to the informa-
tion provided by those groups. Namely, these groups refl ected the Greek nationalist 
pretensions that the future Greek state should include (almost) the whole of Macedonia, 
East Roumelia and Th race with the border running from Struga, across the Vardar and 
from Kačanik across Kyustendil, along the mountain Balkan towards the Black Sea. 
However, offi  cial pretensions were smaller comparing to the nationalist ones, and in 
diff erent alternatives, implied the region which was the same as the territory of eastern 
Macedonia while its northern border would run along the line Nevrokopi – Melnik – 
Strumica – Demir Kapija – Prilep –Kruševo – Monastir – up to Ohrid.29

27 Th e abovementioned division of Kosovo vilayet is based on Ф.Ф. Бајрама, «Административна 
подела управне власти и судство», Споменица двадесетогодишњице ослобођења Јужне Србије 
1912-1937, Skopje, 1937, p. 981.

28 S. Ladas, op.cit. pp. 9-10 и D. Dakin, op.cit. pp. 242-243.
29 Ε. Κωφός, Η Επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878, Ι.Μ.Χ.Α., Th essaloniki, 1969, pp. 12-13 

and footnote no 2; Ν. Βλάχος, op.cit. pp. 120-123 and Footnote No 1.
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Offi  cial Greek tendencies were supported by the mixed Macedonian population 
from the Hellenic point of view and groups originating from akin races (‘Greek-
Albanian and Greek-Vlach’), who spoke Greek and their own dialects at the same 
time, shared the same destiny, and were considered Greeks. Besides these, there was 
a special group who spoke a diff erent dialect privately but wrote Greek and used it 
in religious services, such as ‘Bulgarophone Greeks’ or Hellenized ones (‘Grekom-
ans’ according to Bulgarians). According to the Greek opinion, the stated categories 
of bilingual population were no diff erent from Greeks. On the contrary, they were 
identifi ed by religion, i.e. their loyalty to the Patriarchate, mutual historical tradi-
tions, battles and victims, feelings, practices and customs, national characteristics 
and physiognomy, and most of all their Greek awareness.30

Metropolitan of Kostur, G. Karavaggelis, had an important role from 1900 in the fi ght 
against penetration of Bulgarian infl uence in western and central Macedonia. He had 
organized Andart troops, with the Slavophones, H. Kottas, Vaggelis from Strebeno and 
Guelev as their leaders, as well as the network of agitators, spies and Turkish assassins. 
His activity was manifested in terrorizing the opponents and close cooperation with 
Turkish authorities. Starting from 1903, the Greek government fi nanced the fi ghts in 
Macedonia from the state budget with 3 to 4 million Drachmas a year. A number of 
volunteers from the Greek Kingdom non-commissioned offi  cers and offi  cers (P. Mellas 
and Mazarakis brothers to be named), especially from Crete participated in the battle 
for defending and liberating from the Greek infl uence in Macedonia.31

Of the utmost importance was the appointment of consuls Ion Dragoumis (who 
was the son of a very infl uential politician, St. Dragoumis) in Monastir in 1902 and 
L. Коrоmilas in Th essaloniki in 1904. Th e latter one was the head of the Greek armed 
movement, preparing the fi eld for a triumphal guerrilla of Greek troops with the help 
of clergy, consul network, a part of domestic population, while enjoying Turkish gov-
ernment tolerance. At the time, a Macedonian committee, with D. Kalapothakis as a 
head, was founded in Athens. However, since 1906, Turkey became hostile towards 
the Greek movement in Macedonia, as the Bulgarian danger had mostly vanished. 
Th e great powers, mostly England and then Austro-Hungary and Russia, had their 
infl uence in this issue. England accused the Greek side for bandit actions in which 
Grevena, Drama and Kostur Metropolitans participated, as well as for assassination 
of the ideological and political opponents. As a result, Th e Patriarchate revoked the 
Metropolitans, accusing the priests of the actions. Th e Greek government revoked 
L. Коrоmilas right aft er the Bulgarian move was repressed in the part of Macedonia 
where the population was Greek-oriented.32

30 L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Belgrade 2005, p. 493; Ε. Κωφός, Η Επανάστασις, op.cit. p. 13 and 
Footnote No 1. 

31 D. Dakin, op.cit. pp. 247-249; for more details on the issue of Macedonian fi ght see D. Dakin, Th e 
Greek Struggle in Macedonia 1897-1913, Th essaloniki, 1966.

32 D. Dakin, op. cit. pp. 249-251, 257, 258.
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Th e fi rst step in meeting the Serbian demands was made through ‘systematic 
cultural-educational and propagandistic’ actions among the Christian population 
in Macedonia. In 1868, a ‘Board’ was founded in Serbia with a mission to establish 
and provide Serbian schools, while the ‘St. Sava Society’ had a propagandistic role 
in Macedonia from 1886. Serbia established consulates in Skopje and Th essaloniki 
in 1887. In 1902 in Belgrade, a cornerstone of the ‘Chetnik organization’ was placed 
in order to prepare for and perform actions in Macedonia. Regardless of their initial 
failure in 1904, the Chetnik activity spread quickly. A school for young men from 
the non-liberated Serbian states was organized in Prokuplje.33 

During the 19th century, the Greek ‘Ethniki Eteria’ was founded in Macedonia 
and activated during the Crimean War (1854–1856) and the Berlin Congress. By 
establishing (1870) and strengthening the Exarchate, this Greek organization adapted 
itself, in the given conditions, to the Bulgarian indoctrination. Th e greatest atten-
tion was devoted to the church and educational propaganda. Until 1902, there were 
over 1,000 Greek state schools in Macedonia with 70,000 pupils and several private 
ones with about 8,000 pupils. Exarchate had 592 schools with about 30,000 pupils. 
Serbian movement had 4 male and 3 female lyceums and 266 elementary schools.34

As for the Bulgarian foreign policy, from the very beginning of establishing a 
modern state, it was preoccupied with a ‘fi xation’ of creating the ‘Great Bulgaria 
within the San Stefano borders’. In Bulgarians, the state organization existed before 
the church gained Autocephaly, and the organization implied the determination of 
ethnic identity and interruption of cultural-ideological indoctrination done through 
the Greek Orthodox Patriarchate in Constantinople. Th e Exarchate, as a core of the 
Bulgarian state, started immediately with its proselytic work and when it ‘became 
the main national-political institution of the Bulgarian people, it spread outside the 
ethnic borders of the Bulgarian people’35 since it contained seven Macedonian epar-
chies including the Niš eparchy. More precisely, from 1894, Bulgarian bishops were 
in Ohrid, Skopje, Veles and Nevrokopi and, from 1898, in Monastir, Debar and 
Struma eparchies.36 

In 1893, in a little town of Resen, the Internal Macedonian revolutionary orga-
nization (IMRO) was founded. ‘Its goal was to prepare the people of Macedonia 
for a great uprising against the Turks in order to gain autonomy. It was against the 
division of Macedonia. Instead, it was for a South-Slavic federation, together with 
Serbia and Bulgaria.’ In April 1895 in Sophia, another organization for preparing a 
revolution in Macedonia was founded, known as ‘External’, because it was formed 

33 С. Скоко, Други балкански рат 1913, Vol. I, Belgrade, 1968, pp. 54-56
34 D. Dakin, н op.cit. pp. 243-244; М. Екмечић, op.cit. p. 467.
35 С. Скоко, Други балкански рат, op.cit. pp. 56-58.
36 S. Nestor, op. cit. pp. 176-177 and Footnote No. 20.
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outside of Macedonia. ‘It was formed with a support of the Bulgarian crown and it 
was basically a Bulgarian weapon unlike IMRO which, at least in the beginning, was 
a Macedonian movement. Th e IMRO motto was „Macedonia to Macedonians’’ while 
External organization wanted Macedonia for Bulgaria.’37 According to the organiza-
tion statistics, at the time of its rise in 1903, it had 26,000 members, ‘1,042 around 
Skopje, 3,544 members around Th essaloniki, 19,852 members in Monastir and 1,970 
in the area of Edirne.38 

Th e most severe armed confl icts were fought with the Greek organizations in the 
disputable territories of the western part of Monastir and Lerin kazas, in the central 
part of Gevgelija, Voden and Giannitsa kazas and in the east in Serres kaza and Zihni. 
Unclear division, competences and poor goal and actions coordination between the 
committee, the IMRO and the Exarchate, refl ected the fi nal outcome of the battle 
itself, with many mutual misunderstandings and confrontations.39 Th e actions of the 
Chetnik, Komit and Andart troops ‘under the excuse that they were protecting their 
Christian compatriots from the Turkish oppression, that ‘were fi ghting against Turk-
ish authorities and each other’, led to the terrorisation and devastation of the civilian 
population and assassins causing ‘bloody repression of the Turkish authorities’.40 

At that time, a great part of the Macedonian Slavs, who lived under conditions of 
centuries-long Turkish slavery, in coexistence of many ethnic communities, along with 
some Turkish state rudiments, and under a strong propaganda of the neighbouring 
countries, could not develop a clear national identity. Based on that fact, it was con-
sidered that they were ‘one fl oating mass of people between Serbs and Bulgarians’,41 
which was ready ‘to call themselves Serbs in the future equally as they subordinately 
call themselves Bulgarians now’42. However, depending on the refl ection of the politi-
cal intents, they were named Bulgarians, Serbs or Macedonians.43 

Also, the indication about ‘Grecomans’, namely the population who did not speak 
Greek but was the object of the Greek propaganda pretensions, is controversial. More-
over, ‘most Greeks (those who were considered Greeks by the Greek authorities) who 
lived in Macedonia or, more precisely in the Monastir vilayet or in the neighbour-

37 L. Stavrijanos, op. cit. p. 495. 
38 М. Екмечић, op.cit. p. 637.
39 D. Dakin, op. cit. pp. 246-247.
40 С. Скоко, Други балкански рат, op.cit. pp. 60-61. About Serbian Chetniks in Macedonia see В. 

Трбић, Мемоари, Vol. I, Belgrade, 1996.
41 Ј. Цвијић, Проматрања о етнографији македонских Словена, Belgrade,19062, p. 11.
42 М. Замбајев, «Поља су била уништена, а шуме су страдале од самовољне сече»: Руски конзули о 

друштву Македоније почетком 20. века (адмнистрација, економија и становништво), Годишњак 
за друштвену историју, VI/1, 1999, pp. 37-38

43 L. Stavrijanos, op. cit. pp. 493-494.
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ing area of the Th essaloniki vilayet bordering with the Bulgarians, actually were not 
Greeks’.44 But for the Greek side, the fact that they persistently refused the Exarchate, 
was the evidence in itself that they had developed a national Greek awareness.45 

It is certainly interesting to observe the declaring or inclusion of the population 
of Macedonia from the aspect of its social and economic condition. Severe church 
taxation and poverty of the majority of the population caused the Patriarchate to be 
rejected and the Exarchate accepted. Inclusion into one or the other side depended 
mainly on personal inclinations, friendship connections or confrontations, as well 
as on material benefi t. Th at could explain the phenomena that members of one and 
the same family, as well as relatives, were oft en on diff erent sides. In Macedonian 
villages, as a rule, there were an antagonisms about gain and profi t, which turned 
into ethnic antagonisms. If consequences of terror and propaganda in the wider area 
of the central Macedonia were to be excluded, then divisions and confrontations 
amongst the population were more a result of a social and economic diff erentiation 
and less a refl ection of ethnic division.46

Aft er the brutal suppression of the Ilinden Uprising, the Mürzsteg program was 
made for Macedonia, bringing ‘reorganization and modernization of the Turkish 
gendarmerie, police, administration and courts of law, with the participation of for-
eign offi  cers’ and two European politicians were appointed to the Turkish governor. 
However, this attempt of reorganising Macedonia could not be realized, among other 
things, because of a fi erce opposition of the privileged Muslims, the Albanians being 
the most active ones.47

An attempt to get closer and maturation of conditions for alliance

Aft er the Berlin Congress and by creating an Austro-Hungarian obstacle on the way 
towards the Adriatic Sea, as well as with the occupation of Bosnia and Herzegovina, 
the only way for Serbia to have a sea exit was through the Vardar valley towards the 
Aegean Sea, the course along which the Austro-Hungarian diplomacy skilfully directed 
the Serbian territorial pretensions in the 1880s. Serbia itself had huge aspirations 
in Macedonia which were rarely observed due to permanent confrontations with 
Bulgarian aspirations. In that spirit, Serbian pretensions were observed during the 
talks with Greece (in 1890 and 1893) about the division of infl uence in Macedonia. 

44 М. Замбајев, op.cit. p. 39.
45 S. Nestor, op. cit. pp.176-177.
46 Β. Κ. Γούναρης,«Εθνοτικές ομάδες και κομματικές παρατάξεις στη Μακεδονία των Βαλκανικών 

 Πολέμων», Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, Ε.Λ.Ι.Α., Athens, 1993, pp. 192-193, 198-201.
47 С. Скоко, Други балкански рат, op.cit. p. 71; D. Dakin, op.cit. pp. 256-257.
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At the time, Serbia demanded almost the whole of Kosovo and Monastir vilayet, with 
Kostur, Korcha and Berat, as well as the northern part of Th essaloniki vilayet up to 
Melnik and Nevrokopi.48

Th e Bulgarian strong attitude about the divisions of interests in Macedonia, cul-
tural-educational and religious propaganda, besides armed confrontations, and the 
Bulgarian success in a tense situation, were all the reasons that caused the renewal of 
negotiations with Greece. And indeed, the talks started on 24th June – 6th July 1899 
in Athens ‘in utmost secrecy’. Th e Serbs were willing to make ‘great concessions’, and 
asked for themselves church concessions in order to oppose the Exarchate actions. 
As a starting point, Melnik, Nevrokopi, Kostur and Berat were left  to the Greeks. In 
return, a support and mediation with the Patriarchate was expected from the Greeks 
in order to have Serbian bishops in Skopje, Prizren and Veles, when available, to-
gether with guarantees for the Serbian heritage in these eparchies. Assuming this, 
it was an obligation of Serbia to gradually cancel consulates in Serres, Monastir and 
Th essaloniki. Also, Serbia was willing to give rights to Greece over Bitola, Kruševo, 
Prilep and Struga. Since the Greek precondition was cancelling the consulates before 
the Patriarchate appointed Serbian metropolitans, the negotiations were stopped.49

Among other things, the Serbian-Bulgarian relations were burdened with the 
mutual 1885 war, as well as with pro-Austrian orientation of the Bulgarian ruling 
family. In spite of a meeting between the Serbian and Bulgarian rulers in Niš, at the 
beginning of 1901, there was no sign of bringing them together and the confronta-
tion between the states over the prevalence in Macedonia fi ercely continued. Also, 
Greece was afraid of being left  alone if possible agreement between the two Slavic 
states over dividing Macedonia came in force. Uncertainty regarding the resolution 
of the Macedonian issue, as well as the prospects of a possible Crete independence 
from Turkey infl uenced the new attempt to make an agreement between Greece 
and Serbia, based on mutual concessions. Th e negotiations started in autumn of 
1901 in Athens but again there was no progress. A failure to make an agreement 
between the two sides could be explained by the fact that Serbia started negotiating 
determined to off er minor concessions in comparison to those from 1899, which 
was rather disappointing for Athens. Even with the Serbian perseverance in 1902, 
the Greek government was unwilling to continue negotiations, probably fi nding the 
Serbian concessions insuffi  cient for achieving an agreement. Greece offi  cially denied 
an agreement with Serbia due to potential Bulgarian actions, but in fact it estimated 
that no Serbian acceptance was needed for Greece to realize its politics, which could 
even coincide with Serbian pretensions on several points.50

48 Ν. Βλάχος, op.cit. pp. 29-30.
49 М. Војводић, Србија у међународним односима крајем XIX и почетком XX века, Belgrade, 1988, 

pp. 233-235.
50 М. Војводић, Србија у међународним односима, op.cit. pp. 353-359, 397-398.
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In the fi rst 12 years of the 20th century, the relationship between Serbia and Bulgaria 
was marked by tensions with short periods of true attempts to get closer. Austro-
Hungary persisted in preventing any improvement in the relations between the two 
states, as well as the signing of a commercial contract by the two Slavic states, with 
an aim not to allow Serbian transit across Bulgaria. However, besides serious con-
frontations in Macedonia and antagonism in winning the European market for its 
products, the general political situation and the powerful engagement of Russia in 
the Serbian and Bulgarian alliance opened up a fi eld for negotiations and removed 
a series of great diffi  culties. Th e initial hopes for improvement aft er the revolution-
ary events of 1908 soon proved illusionary. ‘Th e Young Turkish party did not stop 
the long-term social and economic crisis in the Turkish empire, not even when it 
established the Parliament.’51

Some Balkan and international circumstances even had benefi cial eff ects on 
solidarity of the Balkan states: Young-Turks political course of Ottomanization with 
planned settling of a larger number of Muslims in the wider area of Macedonia and 
Th race, Austro-Hungarian policy of invasion into the Balkans, terrorization of the 
Christians, Albanian uprisings and the Turkish-Italian war of 1911. Th e idea that 
the Balkan states should rely onto their own powers in order to liberate the rest of 
the Balkans from Turkey matured, but the fact that the Serbian-Bulgarian alliance 
became a Balkan one, made an agreement about the division of Macedonia impos-
sible.52 What made the ally agreements diffi  cult was the fact that each party wanted 
to make sure its own interests and priorities were secured.

Th e idea of Russian arbitrage had its own continuity since 1904 and was again 
activated in the new negotiations held in Belgrade in October 1911 by D. Rizov ‘as a 
special commissioner, the representative of the Bulgarian government and Geshov’. 
Aft er Bulgaria had given up its plans on ‘Macedonian autonomy’ and pseudo San 
Stefano Bulgaria, there was a new meeting. During negotiations, the Bulgarian side 
off ered Serbia a boder line which would include Kumanovo, Skopje, Tetovo and 
Gostivar. Th e Serbian counter-proposal included Ohrid and Monastir for Bulgaria 
and Veles, Prilep, Kičevo and Debar for Serbia. Due to an obvious disagreement, 
Rizov off ered an alternative: ‘to leave the transaction between Serbian and Bulgarian 
proposals to the arbitrage of the Russian Empire’.53

Starting from these dates, many political meetings in Belgrade, as well as in Sophia, 
followed, with an aim to bridge the Bulgarian minimum and the Serbian maximum 
in territorial concessions, i.e. their land claims. Besides the Serbian and Bulgarian 

51 Ђ. Микић, «Под младотурцима», Од Берлинског конгреса до уједињења, Историја српског 
народа, Vol. VI/1, Belgrade, 1983, p. 345.

52 С. Скоко, Други балкански рат, op.cit. pp. 75-80.
53 S. Skoko, «Stvaranje i raspad Balkanskog saveza 1912-1913», Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX 

vеku, Zbornik radova No. 2 (1982), pp. 95-96.
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negotiators, among other protagonists there were Russian ambassadors Hartvig and 
Neklyudov. Geshov opposed the ‘unlimited Russian emperor arbitrage’ in this dispute 
and insisted on making a ‘defi nitive’ territorial division and having the Russian court 
formally present if needed, while the Serbian government stated that in the course 
of negotiations wider Bulgarian concessions54 could be expected, which partly came 
true. Th e disagreement about the proposed borders in north-eastern part of Mace-
donia, which was vital for the Bulgarian interests, was due to the fact that Serbia had 
pretensions over the watercourses separation line of Kriva Reka, Pčinja and Bregal-
nica, while Bulgaria wanted the watercourses separation line of Kriva Reka, Pčinja 
and the territory from the their juncture point to the confl uence into the Vardar. 
A compromise was made by giving Bulgaria the left  bank of the Vardar and Serbia 
the right one, while the border line went between Kičevo and Kruševo up to Ohrid. 
Due to persistent diplomacy, Sophia gave way in the issue of Struga, hoping to have 
secret sympathies of the arbitrator if there was an opportunity for the eastern part 
of Struga to become Bulgarian.55

Finally, aft er exhausting fi ve-month’s negotiations, a modus vivendi in the case of 
interest overlapping was found, making the Serbian-Bulgarian agreement on friend-
ship and alliance possible on 29th February – 13th March 1912. On 1st – 14th March in 
Sophia, the agreement was ratifi ed. An agreement between the Serbian and Bulgarian 
Headquarters (signed in Varna on 18th June – 1st July 1912) followed in the case of the 
Serbian and Austro-Hungary war, where military obligations during war operations 
were defi ned; then, an agreement between the Serbian and Bulgarian headquarters 
was signed, with the same date and for the same purpose, in a case of a Bulgarian-
Romanian war; also, an agreement between the two Headquarters (signed in Varna 
on 19th June – 2nd July 1912) in a case of a joint war against Turkey was signed.56 Th at 
agreement clearly showed diff erent purposes of the alliance – for Serbia it had a clear 
defensive anti-Austrian character while for Bulgaria the key point was in the anti-
Turkish doctrine, whereas anti-Austrian component was just a formality.57

Aft er reaching an agreement, possible territorial gains from the prospective war 
against Turkey would become an object of mutual interest and would be divided 
into disputable and undisputable territories. Among others, they were areas north-
west from mountain Šar for the Serbian side and areas east from Struma and the 
Rhodope mountain for the Bulgarian side. It could be immediately seen that almost 
three quarters of Macedonia and a part of the Old Serbia presented disputable ter-

54 S. Skoko, «Stvaranje i raspad Balkanskog saveza, op. cit. p. 96.
55 S. Skoko, «Stvaranje i raspad Balkanskog saveza, op. cit. pp. 96-97.
56 М. Војводић (prepared by), Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, Vol.V/1, 

Belgrade 1984, pp. 375-378, 859-864, 870-872.
57 С. Скоко, Други балкански рат, op.cit. pp. 80, 82-83.
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ritories. However, aft er fi erce negotiations between the two states, along with the 
involvement of the Russian diplomacy – they met half way in the division of the 
disputable territories. According to the Article 2 of the Secret Appendix, there was 
a border line from Golemi vrh near Kriva Palanka up to the Gubavac Monastery on 
Lake Ohrid, leading from north-east to south-west.58 By this division, Serbia would 
have: Kumanovo, Skopje, Tetovo, Gostivar, Debar, Kičevo and Struga; Bulgaria would 
have Kriva Palanka, Kratovo (area of Ovče Polje), Veles, Kruševo, Prilep, Monastir 
and Ohrid.

Th anks to double standards of the Russian royal arbitrage, which would confi rm 
the abovementioned borders or point to a diff erent line in a case of a dispute between 
the two states (which would be mandatory for both of them) the abovementioned 
border line was denied to Serbia.59 Certainly, the note of the Russian arbitrage was 
considered useful because of an authoritative support within the states (allies had made 
mutual concessions) and diplomatic reasons (protection against possible Austrian 
intervention, to the detriment of off ensive alliance against Turkey). Th e arbitrage in 
itself was a purely formal act because the agreement was very precise and defi nitive 
in determining the borders between Serbia and Bulgaria and left  no room for arbi-
trage which could be concluded by studying the history of the Serbian and Bulgarian 
negotiations before the alliance.60

Mutual interests in the Greek-Bulgarian alliance was expressed by the begin-
ning of the 20th century and was accelerated by the Young-Turks policy to eradicate 
Christians in May 1911, and ‘intensifi ed’ aft er the Serbian-Bulgarian agreement in 
1912. Th e agreement was made without an agreement on borders in Macedonia, thus 
leaving each side free-handed. Bulgaria believed in the superiority of its army and was 
hoping to have the advantage against its ally when occupying the areas of its interest. 
On the other hand, Greece was confi dent in succeeding to gain all the territories of 
mutual interest for itself. Th us, the two states agreed and signed a treaty on defence 
alliance on 16th – 29th May 1912 and on 22nd September – 5th October the same year 
the Military Convention was signed. In a separate text of the treaty, Bulgaria stated 

58 M.Војводић, «Србија и македонско питање», op.cit. p. 41.
59 In the old Serbian historiography (before the World War II), as well as Bulgarian and international 

historians, there was a misinterpretation on the Russian arbitrage and thus Serbian (north-west) 
Macedonia, from the line Kriva Palanka-Lake Ohrid, was interpreted as a disputable teritory. Th is 
above all relates to historians who based their scientifi c judgments on the Carnegie Commission 
Report and the included map of disputable territories (pp. 43-46) and copied from the Bulgarian 
newspaper «Echo de Bulgarie»[7/20 June 1913]. See С. Скоко, Други балкански рат, op.cit. pp. 
86 and (Footnote No. 113), 93-95 and (Footnote No. 140).

60 С. Скоко, Други балкански рат, op.cit. pp. 84, 91-94. Even though the Serbian government later 
claimed that the arbitrage was unlimited, according to Skoko, the jurisdiction of the Russian arbitrage 
was focused on the border from Kriva Palanka to Ohrid Lake and could not be bypassed. С. Скоко, 
Други балкански рат, op.cit. p. 84, Footnote No. 108; on the history of negotiations in Serbian-
Bulgarian agreement, see С. Скоко, Други балкански рат, op.cit. pp. 365-399.
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not to have an obligation to participate in a war that could be caused by the Crete 
issue.61 Even with a great importance of the agreement between Greece and Bulgaria, 
thereby upgrading the Serbian-Bulgarian agreement into a general Balkan one, the 
deep confl icts due to allies’ aspirations rendered the alliance short-termed. 

Contrary to that, the signing of the Greek-Serbian alliance was not successful due 
to non-negotiable nature of the possible agreement which would have, according to 
Belgrade’s wish, a clear anti-Austrian character, besides the clause on attack against 
Turkey. ‘It was thought that in that way, it would be avoided to have Serbia between 
Turkey and Austro-Hungary at the same time’. Also, Serbia wanted guarantees from 
the Patriarchate for the Serbs in the Raška-Prizren, Veles-Debar and Skopje epar-
chies. Athens did not wish to intervene and ‘urge the Patriarchate’ about the Serbian 
demands without fi xing the exact timelines. Th e idea of a joint agreement between 
Serbia, Bulgaria, Greece and Montenegro failed due to Serbian perseverance to en-
tering into a bilateral defensive agreement with Greece in order to gain protection 
against Austro-Hungarian aggression. Even with Pasic’s strong will to form ‘one single 
defensive Balkans front and not only an alliance for the war against Turkey’, Greece did 
not show the will to make a commitment to Serbia, not even by the end of October, 
also not wanting to risk a possibility to be drawn into an unwanted and dangerous 
war with Austro-Hungary. On the other hand, Greece insisted on reaching an agree-
ment like the one with Bulgaria, but against Turkey.62 In the middle of September 
1912, both Bulgaria and Montenegro successfully agreed on a joint military action 
against Turkey and on the 23rd September – 6th October 1912, Serbia and Montenegro 
signed a political and military convention with general defensive doctrine against 
Austro-Hungary and off ensive one against Turkey.

Th e history of migration processes in Macedonia

Due to its strategic and geopolitical position, the Balkan Peninsula was the cross-
roads of diff erent civilizations from the ancient times. In the medieval times, smaller 
and larger groups of people and tribes went on settling in the Balkans and there 
were multiple transmigrations, movements and various migration processes. Such 
processes oft en led to signifi cant demographic changes, mutual ethnic mixtures of 
diff erent peoples, nations and assimilations. In the same terms, the history of the 
61 Ε. Κωφός, «Αγώνες για την απελευθέρωση 1830-1912», Μακεδονία 4000 Ελληνικής Ιστορίας 
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pp. 293-294, 307-309; Γ. Ιωαννίδου – Μπιτσιάδου,«Η ελληνοσερβική προσέγγιση και ο καθορισμός 
των ελληνοσερβικών συνόρων», Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα. Συμπόσιο, Ι.Μ.Χ.Α., 
Th essaloniki 16 – 18 November1998, p.72 

62 M. Војводић, «Српско-грчки преговори о савезу 1912. године», Balcanica XIII-XIV, Bel-
grade1982-83, pp. 217, 218, 222-223, 224.
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Balkans went on in the New Era. With the arrival of the Ottomans, the population 
frequently fl ed in order to save their lives, avoid slavery or forced displacement to 
diff erent locations of the peninsula or to Asia Minor, as well as the colonization of 
the Turkish tribes. In short, political, military, ethnic, social and religious motives 
forced the population to exodus, having in mind the economic reasons as well.

By the middle of the 19th century, seasonal movements of the population presented 
a general phenomenon among the Christians living in the mountainous areas of the 
western Macedonia as well as certain areas of Albania. Foreign workers (gurbets) of 
the same origin shared the same craft  knowledge (for instance, those from Prespa 
were masons and carpenters) and the same destination. Th ey left  in groups in spring 
and returned before winter time, while they sometimes stayed in one place for three 
years without returning home. Permanent dwelling at the place of their work was 
rare. Since the resources were scarce, it was diffi  cult to estimate the number of foreign 
workers and it was considered that the process involved 70,000 to 100,000 people 
in a season. By the Berlin Congress, season immigrants almost exclusively worked 
in European provinces of Turkey and less frequently in other parts of the world. 
Aft er formal acceptance of Serbia and Romania and the foundation of the Bulgarian 
Principality, they worked mainly in those countries. Th e surplus of the land work-
ing population spent winters in towns and 5,000 to 6,000 travelling craft smen in the 
area of Th essaloniki.63

Th e19th century liberation wars, the creation of the Christian states and the change 
of the status quo in Bosnia and Herzegovina, caused a mass immigration of the Mus-
lims from the lost territories. It is diffi  cult to determine the exact number of immi-
grants but it is thought that in the last three decades of the century almost 1,000,000 
people left ; to be more precise, 812,193 Muslims in the period between 1878 and 1884, 
as well as 202,822 between 1884 and 1897.64 Th e outcome of the armed and national 
confrontations, the interests of the great powers in the area led to the situation that 
almost 550,000 Serbs left  Old Serbia, Macedonia and parts of Montenegro in the 
period from the end of the 18th century to the Balkan Wars.65 According to other 
investigators ‘these statistics were not accurate enough’ to allow reliable conclusions 
to be made and the number of refugees could be halved.66 
63 B. C. Gounaris, «Emigration from Macedonia in the Early Twentieth Century», Journal of Mod-

ern Greek Studies, 7/1 (may 1989), pp. 134-135; Β.Κ. Γούναρης, «Δημογραφικές εξελίξεις στην 
τουρ κοκρατούμενη Μακεδονία», Vol.Α.Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία: Ιστορία-Οικονομία-
Κοινωνία-Πολιτισμός  (editorial Ι. Κολιόπουλος – Ι. Χασιώτης), Th essaloniki 1992, p. 54; Историја 
македонског народа, Vol. II, Belgrade, 1982,  pp. 104-106.

64 D. Djordjević, «Migration During the 1912-1913 Balkan Wars and World War One», Migrations in 
Balkan History, Belgrade 1989, pp. 115, 125 and Footnote No 2.

65 V. Djuretić, «Th e Exodus of the Serbs from Kosovo in the Twentieth Century and its Political Back-
ground» Migrations in Balkan History, Belgrade 1989, pp 133, 134.

66 M. Екмечић, op.cit. p.  456.
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Aft er 1878, the immigrants – season workers – moved mostly towards the newly 
established Principality of Bulgaria. By the end of the 1880s, only from the area of 
Monastir vilayet, 30,000 people were immigrating annually, and the number was 
10% of the total population in the region, according to the 1893 population census. 
According to the Shopov’s testimony, during the period of two decades (1880–1900) 
200,000 Slavophones left  Macedonia to work in Bulgaria. According to another es-
timate, the number totalled only 50,000 people by 1903.67 A part of the population 
settled permanently in Bulgaria. An estimate that in the early 20th century, ‘almost’ 
half of Sophia was populated by the Macedonian immigrants was quite indicative.68 
All of them made a core of the Bulgarian propaganda movement and its conquering 
policy against Macedonia.69 Since Bulgaria could absorb only a third of the immigrants 
per year, the rest were forced to go to more distant lands, such as Egypt.

On the other hand, Greece wanted to attract the majority of these immigrants (craft s-
men and farmers) in order to prevent their emigration to Bulgaria and to populate a 
part of the Th essaly aft er two thirds of the Muslim population left  when the province 
became a part Greece in 1881. However, the number of settlers from Macedonia never 
reached the numbers Greece expected it to be. Also in this case, the immigrants used 
strong propaganda and weapons to feed their irredentism about Macedonia.70

Severe oppression and the exploitation of the non-Muslim population in Mace-
donia, along with an organized propaganda by IMRO, made the situation ripe for 
the Ilinden uprising (20th July – 2nd August 1903), which included the majority of 
Monastir vilayet. Aft er brutal suppression of the uprising, it is believed that over 
30,000 people emigrated to Balkan states, other parts of the Turkish Empire, as well 
as to Europe and the USA.71 

Emigration from the European Turkish area towards America started between 1880 
and 1890 with a relatively small number of people. However, severe economic situation, 
armed gangs’ activities and Turkish repression gave pace to the process in the early 20th 
century. In the period between 1895 and 1902, 1,678 people left  European Turkey, a third 
of them originating from the area of Lerin. Armed confrontations around Macedonia 

67 B. C. Gounaris, «Emigration, op.cit. pp. 135-136; Β.Κ. Γούναρης, «Δημογραφικές, op.cit. p. 54; M. 
Екмечић, op.cit. p. 146.

68 L. Stavrijanos, op.cit. p.  498.
69 Χ.Μ.Μανδατζής, «Μετανάστευση και ταυτότητα. Η περίπτωση των Ελλήνων μεταναστών». Ταυτό-

τητες στη Μακεδονία, (editorial Β.Κ.Γούναρης, Ι.Δ.Μιχαηλίδης, Γ.Β.Αγγελόπουλος), Αthens, 1997, 
p. 199. 
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consequences of the Ilinden uprising diff er, quotes the Carnegie Commission data with 200 villages, i.e. 
20,000 houses ‘burnt’, 71,000 people were left  without homes, 3,000 women were raped, 4,700 people 
were killed. See С. Скоко, Други балкански рат, op.cit. pp. 68, 69 and Footnote No. 54
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(1904 to 1908) forced the population to leave. Mainly west Macedonia was hit by the 
immigration, especially Monastir vilayet: Prilep, Prespa, Lerin, Kostur, Monastir and 
Ohrid; Skopje vilayet: Skopje, Veles, Prizren, as well as the areas in the Th essaloniki 
vilayet.72 American authorities stopped the immigration from Turkey in the early 20th 
century due to an increased percentage of that particular category of people and to 
Muslim polygamy. Turkey itself tried to stop the emigration of the Muslim population, 
due to demographic and fi nancial reasons, by means of refusing to issue any travel-
ling documents while at the same time it encouraged the emigration of the Christian 
population. In such circumstances, the network of illegal emigration and counterfeiting 
of Greek passports used by the Turkish citizens was organized.73

Common characteristic of the Macedonian emigrants was a temporary emigration 
(3 years on average) and earning money with the aim to return to their home land. 
Th ey did not plan for a permanent stay abroad but were returning frequently since 
the money they earned to pay debts or invest in house building, purchase of land, 
cattle etc. was not suffi  cient. Th e money the emigrants sent their families meant a 
lot to them and contributed to the Macedonian economy.74 Certainly, those frequent 
emigrations and repatriations make a statistical analysis of the processes more dif-
fi cult. However, it is estimated that the number of emigrants from Macedonia in the 
period between 1900 and 1912 was between 50,000 and 75,000 people, out of which 
1,000 to 2,000 settled in Canada and South America. Also, three quarters of them 
were Slavophones and in percentages, 90% of them were farmers, aged between 18 
and 35. Th e Muslims presented only 2% of the immigrants.75 

Traditional seasonal migration of the foreign workers, outdated feudal structure 
of the Ottoman empire economy, decrease in the agrarian productivity in the late 
19th century, the diffi  culties in adapting to market conditions (industrialization and 
commercialization) as well as the feeling of uncertainty (armed terror, national dis-
crimination and exploitation, political destruction), determined the motives that 
prompted the farmers (small owners or renters, workers, small farmer communities 
members), mainly from the hilly western Macedonia, especially Monastir vilayet (the 
most populated one in Monastir sanjak) to move away.76 

72 Β.Κ. Γούναρης, «Δημογραφικές, op.cit. p. 54; B. C. Gounaris, «Emigration, op.cit. pp.136-139; 
Χ.Μ.Μανδατζής, «Μετανάστευση και ταυτότητα., op.cit. pp. 197-198.

73 Χ.Μ.Μανδατζής, Υπερπόντια μετανάστευση από τη Μακεδονία, 1923-1936, Th essaloniki 2000, 
unpublished  doctoral dissertation, pp. 130-144.

74 Β.Κ. Γούναρης, «Δημογραφικές εξελίξεις, op.cit. p.  65; B. C. Gounaris, «Emigration, op.cit. pp. 146-
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140-141.

76 B. C. Gounaris, «Emigration, op.cit. pp. 148-149; Χ.Μ.Μανδατζής, Υπερπόντια μετανάστευση, op.cit. 
pp. 45, 47, 49.
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Feeding of the ideological diff erences and the general feeling of bitterness in Mace-
donia itself, even the Macedonians in the diaspora were under strong propaganda 
infl uence (Bulgarian, Greek and Albanian) in the early 20th century. At the time, the 
immigrants from Turkey, especially the Slavophones, still being temporarily settled 
as worker, were wary of the Greek citizens, immigrants from the Greek Kingdom. 
Th ey were forced to give contributions in money for the Bulgarian propaganda, in 
America as well as in Macedonia. Th us, the process of separation of the Slavophone 
Macedonians from the Greek community and their Bulgarization was accelerated. 
Among the members of diff erent linguistic groups, prejudice and hatred grew, espe-
cially in Greeks and Greek-oriented Macedonians towards the Slavophones, which 
had long term consequences, causing serious troubles during the period when those 
were returning to their common homeland.77 

Aft er the Austro-Hungarian annexation of Bosnia and Herzegovina (1908), aiming 
at changing the ethnic picture of Macedonia, Young-Turks planned a mass migration 
of the compact Muslim population. A leader of the idea was Nazim bey, a reputable 
member in the Young-Turks party, who appointed a commission consisting of 25 
members in order to study the issue of immigration and fi nd concrete proposals. 
It was decided to purchase the arable land, suitable for farming and settling up to 
1,200,000 Muslims in Macedonia not only from Bosnia and Herzegovina but also 
from Serbia, Bulgaria and Turkey.78

Th e process of Muslim settling started in the middle of 1910 and by the end of the 
year 2,300 families, about 9,000 people, of muhajiruns from Bosnia and Herzegovina 
emigrated to Th essaloniki vilayet. Th e community of the Bosnian settlers was also 
a numerous one in Katerini kaza, near Eleft herochori, where 1,200 families lived 
on an Ottoman estate in the late 1910. Other Muslim settlements were founded in 
Arkudoxora, between Ber and Negush, in Gungilar and Vassilika near Th essaloniki, 
in Voden Kutukeri, in Djulbasa near Havret Hissar, in Petrich, Karasul, Krivolak 
and the hill Vitach near Tikveš. English archival resources tell that in the early 1911 
there were 8,000 Bosnians in the Kosovo vilayet, 1,500 families out of which 150 
returned to Bosnia.79

However, the intention of the Young-Turks to solve the Macedonian issue to their 
own benefi t, by changing the ethnic structure in Macedonia, gave no expected results. 
Even with promised land and fi nancial subventions, the commissions for immigra-
tions did not complete their tasks successfully and in due time. A large number of 
immigrants were affl  icted by epidemics. Many petitioned in the Austro-Hungarian 
consulate in Th essaloniki, asking for repatriation. Bosnian immigrants were rigid to 
77 Χ.Μ.Μανδατζής, Υπερπόντια μετανάστευση, op.cit. pp. 50, 51; Χ.Μ.Μανδατζής, «Μετανάστευση 

και ταυτότητα, op.cit. pp. 197-198.
78 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βορείου Ελληνισμού, op.cit. pp. 539-540.
79 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βορείου Ελληνισμού, op.cit. pp. 540, 541.
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the domestic, mainly Bulgarian population, forcing them to move to Bulgaria. Even 
in such circumstances, by the end of 1910, compact Muslim masses from Bosnia 
and Herzegovina and East Roumelia settled in Macedonia, Th race and Epirus, the 
provinces where the authorities had problems due to a strong national spirit. Th e 
land where they settled was taken from Christian owners.80 However, any danger of 
changing the Macedonian ethnic picture was gone with the Balkan War, thanks to si-
multaneous immigrations of the Christians to America and the Muslims to this area.81 

Migration routes (1912–1914)

Among the most important reasons for the Muslim emigration from the parts of 
the Serbian newly liberated areas were: endangered property, lack of income, decrease 
in the land value, new taxation policy, disturbing foreign propaganda, discrimination 
and extremely expensive commodities which had been very cheap before the war. 

Police division of the Serbian Supreme Command reported between 10th – 23rd 
April 1913 that the Turks from all the areas, especially towns, were emigrating rapidly. 
‘Not a day goes by without overcrowded trains with these emigrants.’ Th e fi rst ones 
to move were the muhajiruns returning to Bosnia, then the civil servants’ families 
and in the end the poor ones. Wealthier Turks fl ed during the war but the Supreme 
Command thought that they would return as they had left  behind large estates. Th e 
Austrian consul was accused of helping the Turk emigration, especially of the mu-
hajiruns whom he thought to be the ‘Austrian citizens’.82

Th e Slavs returning from Bulgaria came to the Serbian newly liberated areas and 
their ‘places of birth were the areas that belonged to Greece’. However, the Greek 
authorities were sending them to the Serbian territory, which the Serbian Minister 
of Police, Protić, interpreted as an attempt to purge the Greek territory from the 
‘Slavic-Serbian’ element. Th is action, besides being an injustice, was considered to 
be detrimental to ‘Serbian national interests’ and Athens was asked to intervene.83

Th e Serbian consul in Th essaloniki reported between 10th – 23rd April 1913 about 
a large number of Muslim refugees from the area of Tikveš, complaining to the 
Serbian consul about the persecution and terrorising by the Bulgarian authorities. 
Th e German consul gathered information about the Turkish villages around Serres, 

80 Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του βορείου Ελληνισμού, op.cit. pp. 541, 542.
81 Β.Κ. Γούναρης, «Δημογραφικές εξελίξεις, op.cit. p. 55.
82 АС (Archives of Serbia), МИД ПО (Ministry of Foreign Aff airs Political Department), 1913, Ф 

(Fascicle) VII, Д (Dosie) VI, Р/6- II, Con. No.1659.
83 К. Џамбазовски (prepared by), Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, 

Vol. VI/3, Belgrade 1983, pp. 569-570.
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Drama and Kavala, saying that they were ‘completely destroyed’ by the Bulgarians. He 
had information on Greek crimes which were less intense than the Bulgarian ones.84

According to many reports coming in from diff erent parts of the region, the Bul-
garian agents orchestrated confusion and spread rumours that the Bulgarian army 
would turn up with Komits and massacre all the Turks and the Serbs. As a conse-
quence, such news created huge panic, fi rst of all among the Turks who rushed to sell 
their lands and houses and emigrate via bigger towns (Th essaloniki). Th e markets in 
towns of Skopje, Veles, Prilep, Kratov, Kumanovo were full of movable objects put 
on sale by the Muslims in order to get money for travelling. Th e local authorities 
did not respond properly to the cruelties by the Bulgarophiles since the clerks had 
no experience and never worked in circumstances of newly liberated areas where 
diff erent cultures, mentalities and customs collided.85

Streams of Muslims, emigrating from the Serbian territories, came to Th essaloniki 
where they boarded ships. When Greece introduced temporary measures in order to 
prevent the immigration, Serbian side promised to obey the measures, and Th essa-
loniki general administration allowed a gradual departure of the Muslim population 
from Th essaloniki. General administration asked Athens directly to do everything 
necessary to prevent further arrival of the Muslims from the Serbian territory to 
Th essaloniki if the temporary measures were to stay in force. At the same time, the 
Ministry was notifi ed that the last Muslim immigration wave from Serbia consisted 
mostly of the Gekes who presented a criminal element with fatal consequences to 
Hellenism if they were to be settled in Asia Minor.86

Aft er the Turkish defeat in the Balkan wars, resulting in the destruction of Turkey, 
thus strengthening the Turkish element and creating the climate for Ottomanization 
of the Empire, in the minds of the Young-Turks the Christian minorities presented 
a threat to their national identity. A large group of Muslims from Greece left  in the 
late 1913, which was explained by the Turkish authorities as a consequence of bad 
administration in Greece. At the same time, a process of Greek immigration from the 
Turkish area started, which was approved and encouraged by the Turkish authori-
ties. Th e situation culminated in the spring and summer of 1914. Apart from ethnic 
reasons, there were also political ones, related to an unclear status of the Aegean 
islands towards the Asia Minor coast (Chios and Mytilini) to which Turkey had its 
pretensions.87

84 Д. Лукач (prepared by), Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, Vol. VI/2, 
Belgrade, 1981. 

85 «Одјек», No. 43, 30. април/13. мај 1913, p.2, «Из нових крајева»
86 Ι.Α.Υ.Ε.( Historical Archives of the Hellenic Ministry of Foreign Aff airs) /1914/Α/19Δ/ Th essaloniki 

22 May/4 June 1914, Sofoulis to Hellenic Ministry of Foreign Aff airs, Tel. Con.  No. 15481.
87 Γ.Γ. Μουρέλος, «Πληθυσμιακές ανακατάξεις την επόμενη των Βαλκανικών Πολέμων: Η πρώτη από-

πειρα ανταλλαγής των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία». Η Συνθήκη του Βου-
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According to the reports from all over the Greek Macedonia administrative 
authorities about the causes of Muslim population mass immigration, it could 
be concluded that there was the Young-Turks propaganda at work, under direct 
instructions of the Turkish government. It could be proved by the content of let-
ters found with the immigrants while boarding in Th essaloniki port (30th March 
to 12nd April 1914).88 

In the peak of the propaganda war, the information coming from the Greek Em-
bassy in Constantinople about the establishment of an association as a branch of the 
‘Union-Progress’ committee in Constantinople and Th essaloniki in 1913 was quite 
indicative. Th e aim was to favour the Turkish commerce while destroying the Greek 
one. Th essaloniki association had substantial funds and was capable of performing 
under directives of the Young-Turks, especially in the area of Th essaloniki and cen-
tral Macedonia with Serres, Drama and Kavala. Th e most infl uential and respectable 
members of the Association were the Donmeh who had personal interests in the issue. 
Majority of the Donmeh in the Constantinople association were the ones who moved 
in aft er the Bucharest Treaty when the commercial war against the Constantinople 
Greeks started.89 

Streit, a Greek Minister of foreign aff airs, 18th April – 1st May 1914, sent the 
statistic data of the Muslim immigration in the last 17 months, given to domestic 
and foreign press by the Turkish ambassador, to the Macedonian General admin-
istration. Th ere was a separate accusing document with the statistics given to the 
General administration by the Turkish consulate in Th essaloniki. As a defence from 
the accusations and to defy the statistics, Streit asked for urgent provision of the 
data on the number of Muslim refugees from Greece and other parts, including 
Serbia and Bulgaria.90

κουρεστίου και η Ελλάδα. Συμπόσιο. Th essaloniki 16-18 November 1998, Ι.Μ.Χ.Α., pp. 176-177, 
178, 179.

88 Σ. Πελαγίδης, «Μετακινήσεις πληθυσμών μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Η περίπτωση των 
Μουσουλμάνων της Μακεδονίας (1913-1914) » ΙΖ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (31 Μαΐου - 2 
Ιουνίου 1996) Πρακτικά. Th essaloniki, 1997, pp. 325-326.

89 Σ. Πελαγίδης, «Άγνωστες πτυχές  των διογμών του Ελληνισμού μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους. 
(1913-1914) » ΙΗ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 1997) Πρακτικά. Th essaloniki 
1998, pp. 365, 366-367.

90 ΙΑΜ/ΓΔΜ (Historical Archives of Macedonia/Directorate General of Macedonia), Φ.75, «Τουρκικό 
προξενείο», Prot. No. 11203. Th e archive lacks the list of accusations; there is a document on it in 
Archives of Serbia, Foreign Ministry, Depart. of Politics, 1914, Ф VII, D XI, O IV/4, Con. No.3768 
in French, severely damaged and containing accusations for the areas mainly under Greek admin-
istration.
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Year Month Number
1912 November 8,866
1912 December 15,493
1913 January 12,087
1913 February 12,088
1913 March 7,553
1913 April 6,725
1913 May 12,813
1913 June 9,368
1913 July 21,045
1913 August 29,312
1913 September 13,380
1913 October 14,764
1913 November 17,213
1913 December 15,505
1914 January 10,192
1914 February 25,060
1914 March 12,346

TOTAL 243,807

Th e data was also confi rmed by the consul Vintrović in his report from 22nd 
March – 4th April 1914, emphasizing that those were the immigrants transported by 
sea in 395 ships and were not ‘only from the Greek part of Macedonia but also from 
our areas, that is, all who were going to Turkey via Th essaloniki’. Th e total number 
did not include children under the age of six. Th e causes of the migrations, accord-
ing to Vintrović, did not lie only in the fact that Muslims could not adapt to a new 
way of life but also in religious fanaticism. He accused Greece for aspiring to resolve 
the Muslim issue, and spoke of the sadness of the Turkish general consul felt for the 
Muslim population, as they were forced to emigrate, their property taken from them 
and given to the settlers of the Greek nationality. Apart from the Muslims, ‘several 
thousands of Slavs, called Bugarophils, also emigrated, boarding the Russian and 
Bulgarian ships sailing to Bulgaria, particularly to Dedeagac’. Bulgarian agent Todorov 
encouraged this emigration.91

Galib bey, a Turkish ambassador in Athens, gave an interview to the Athens news-
paper ‘Nea Imera’ on 12th – 25th August 1914 about the things happening in the Greek-
Turkish relations and the culmination of tension due to the exodus of the Greeks 

91 В. Дедијер, Ж. Анић (ed. by), Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, 
Vol. VII/1, Belgrade 1980, pp.616-618. Th e number of refugees in December 1912 was 11,493 and 
the total one 239,807 (probably a typing error). See the table and Footnote No. 90.
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from east Th race. He suggested that everything that was going on with the Turks in 
Macedonia was much worse than what the Greeks in Th race suff ered. He referred to 
many violent acts (robberies, murders, confi scations, imprisonments, deportations 
etc.) and the arbitrariness of the Greek authorities. However, he believed that the 
interest of the Greek government was to have a good relationship with Turkey and 
that Venizelos and Streit wanted the Turks in Macedonia to be satisfi ed. He criticized 
the lowest ranks of administration for biased administration, thus enabling many 
atrocities where perpetrators were left  unpunished.92

It clearly confi rms that the reality was diff erent from what was in the prince Kon-
stantínos’ declaration from 14th – 27th November 1912, about respecting the language 
and religion diff erences of the population and the promises Raktivan, the government 
representative in Macedonia, gad given about equal treatment of all nationalities. Based 
on the Carnegie Commission, ‘in the area of Kostur, many were forced to declare them-
selves as Greeks’, whereas they had previously declared themselves as Bulgarians. At 
the same time, in some villages, many people were imprisoned. In the Voden county, 
the Greek soldiers captured the Slavophones, closed churches and schools and impris-
oned the Exarchate leaders. Th e situation got worse during the Second Balkan War, 
with atrocities of the Bulgarian army over the Greek population. When the Bucharest 
Treaty was signed, the commander of the Kostur guards called up the ‘Bulgarian priests, 
teachers and administrative clerks and gave them 48 hours to leave Greece’. At the same 
time, the population of Voden area was ‘forced to declare loyalty to the Greek Church 
and administration’.93 Contrary to the suff ered discrimination, the Slavophone popula-
tion from western Macedonia had a low rate of emigration (about 1,586 people). Th e 
reason was that there were no war activities against the Turkish and Bulgarian armies, 
and to some extent, the proximity of the neighbouring ally, Serbia.94

Contrary to the above, the central and eastern Macedonia were areas of armed 
confrontations during the Second Balkan War, with severe consequences to the civilian 
population. Th e case of the Kukush county, where a massive exodus of the predomi-
nant Slavic population was noted. Conquering and burning down of Kukush by the 
Greek army had a devastating eff ect on the non-Greek population who found the 
escape the only solution. Th ey travelled in groups, along diffi  cult roads, rarely con-
tacting Greek troops, having tragic experiences and many victims. Besides the town 
of Kukush, 24 villages were completely destroyed and 23 more villages were seriously 
harmed. Out of 17,436 Slavs in the region, between 13,000 and 14,000 emigrated.95 
92 Σ. Πελαγίδης, «Μετακινήσεις πληθυσμών, op.cit. pp.321-323
93 Ι.Δ. Μιχαηλίδης, Μεταναστεύσεις Σλαβοφώνων από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, 1912-

1930, Th essaloniki 1996  (doctoral thesis), pp. 33-34.
94 Ι.Δ. Μιχαηλίδης, op.cit. pp. 36, 37.
95 Ι.Δ. Μιχαηλίδης, op.cit. pp. 37-38, 39 (Footnotes No. 29 and 30), 41. Simultaneously with Carnegie 

Commission data on escape and number of refugees, the investigator used documents from Statistical 
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By analysing data obtained from the Greek army headquarters, published in 1919, 
and the Statistical Bureau for the new lands population records from 1913, it is 
concluded that the most numerous exodus of the Slavic population in the eastern 
Macedonia was in the areas of Zihni 6,605 (45.8% of the population), Serres 36.2%, 
Demir Hisar 18.5% and Drama 11.5%, totalling 20,500 people.96 It is almost impos-
sible to determine an exact number of emigrants since the majority left  during the 
war operations, when the record services were not available. Contrary to the above 
stated, Pallis ‘incorrectly’ gave the fi gure of only 15,000 people even though the data 
from the travel documents department of the Th essaloniki Prefecture were available 
and stated approximately 60,000 emigrants (from summer 1913 until March 1915). 
Mihaïlidis stated that the real fi gure was about 40,000.97

Even the Greek ambassador in Sophia, Tsamandos, testifi ed on the number of 
Bulgarian immigrants coming from the Greek territory. His source of information, 
stating the number of 72,212 people, was a list coming from an association called the 
Macedonian brotherhood. Th e State Commission for Refugee Care Record had data 
about the people who wanted to repatriate, by areas and villages. Th e greatest number 
was from the following counties: Voden, Th essaloniki, Kukush, Serres etc. and the 
total number was 8,643 families. Tsamandos considered a family to consist of four 
members, thus getting the number of 35,000 people, which coincided to his informa-
tion that half of 72,000 to 80,000 refugees were permanently inhabited in Bulgaria.98

According to the general governor of Macedonia Sofoulis’ report, we found out 
that there were court investigations of people who were willing to repatriate from 
Bulgaria. Th ey were set free by an amnesty, but not because of a lack of evidence. 
Unlike Carnegie Commission report, Sofoulis thought of the Kukush district popu-
lation, who moved to Bulgaria, to be fanatics and members of schism. Th e fact that 
they left  all of their property and homes in order to retreat with the Bulgarian army 
was stated as an argument of a strongly expressed Bulgarian awareness.

Sofoulis pointed out several problems regarding a possible return of the Bulgarian 
refugees.99 One of the issues was the one of property which was considered as the 
main reason for repatriation. In the meantime, goods, land and homes which had 
been abandoned were expropriated by the state, so that the Greek refugees could be 

direction for new lands listings from 1913, General administration of Macedonia 16/29 November 
1914, Bulgarian statistics Cancoff  from 1900 and Hilmi Pasha Turkish statistics from 1905.

96 Ι.Δ. Μιχαηλίδης, op.cit. pp. 41, 44.
97 Ι.Δ. Μιχαηλίδης, op.cit. p.30.
98 Ι.Α.Υ.Ε.( Historical Archives of the Hellenic Ministry of Foreign Aff airs) /1914/Α/19 «Ελληνοσερ-

βίκα, Βουγαρικά...», Sofi a 7/20 May 1914. Tsamandos to Hellenic Ministry of Foreign Aff airs, Prot. 
No. 14947

99 Ι.Α.Υ.Ε.( Historical Archives of the Hellenic Ministry of Foreign Aff airs) /1914/Α/19Е/ Th essaloniki 
16/29 December 1914, Sofoulis to Hellenic Ministry of Foreign Aff airs, Prot No. 48161.
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settled. Th e return of the previous owners would cause complications and make it 
diffi  cult to settle the immigrants. A higher number of ‘Bulgarophones’ wanting re-
patriation meant also a higher number of problems requiring attention of the central 
authorities. Th e Greek embassy in Sophia had available data of about 35,000 people, 
mainly the males. 

Because of all the listed reasons, the governor thought that the return of such a 
large number of people of pro-Bulgarian orientation and their capability to infl u-
ence ‘those who were like-minded’, giving them false hope, destroying their ideas 
on consolidation of the new regime, was not only ‘harmful but dangerous’. Besides, 
Bulgaria refused to accept Greek refugees coming from its territories.100

ГРЧКА, БУГАРСКА, СРБИЈА, МАКЕДОНСКО ПИТАЊЕ И 
МИГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ ОД 1878 ДО 1914

Резиме:

По избијању Првог балканског рата дошло је истовремене борбе у два раз-
личита вида: први је био борба против непријатеља, а други се огледао у што 
бржем освајању територија које су биле и у сфери неких од савезника. Стагна-
ција Османлијског царства је надоместила територијалне и економске недос-
татке савезничких балканских држава, као и етничку интеграцију. Сходно томе, 
охрабрени победама, аспетите савезничких држава потхрањивале су деветна-
естовековне националистичке идеологије. У пракси, Србија није имала излаз 
на Јадранско море и борила се како би успела да добије заједничку границу са 
Грчком и тако избегла изолацију. Бугарска није ни сањала да може да изгуби 
Солун, који је био важан стратешки и тговачки центар, као и економски и тр-
говачки град Монастир, те и срењевековне верске центре, Охрид и Преспу. Ове 
околности, као и одбијање српске и грчке војске да напусте територије освојене 
у биткама, а томе треба додати и грчке претензије на још нека места – Кавалу 
и Сер – упркос томе што су се постојеће силе трудиле да арбитражом сачувају 
савез, зближиле су Србију и Грчку и утабале пут новим сукобима.

Миром у Букурешту ситуација у македонским областима је измењена и пе-
риод Османлијске владавине, који је започео у 14. веку, био је окончан. Ово је 

100 I.Α.Υ.Ε.( Historical Archives of the Hellenic Ministry of Foreign Aff airs) /1914/Α/19Е/ Sofi a, 29 
April/12 May 1913, . Tsamandos to Hellenic Ministry of Foreign Aff airs, Prot. No. 14013.
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истовремено био и крај „Македонског питања”. Граница се пружала правцем 
северозапад – југоискток, одсецајући јужни део Велике Преспе, пратећи до-
лину између Монастира и Лерина, потом дуж планина Кајмакчалан и Ниџe, 
јужно од Морихова и северно од Моглена, настављајући се јужно од Ђевђелије 
и северно од Сехова и Мачукова, пресецајући језеро Дојран, преко Беласице, 
пролазећи Кулу, кроз Демир Хисар, Ченгеле, потом јужно од Мелника и Зрнова, 
остављајући Ксанти Бугарској, и низ реку Места (Нестос) до ушћа у море. Ова 
граница није задовољавала етничке, економске, као ни геосртатешке прин-
ципе, пошто је секла територије које се до тада нису раздвајале, узрокујући 
демографске, трговачке и саобраћајне проблеме. Јужни део, међутим, који је 
игром случајева припао Грчкој, готово се истоветно поклапао са територијом 
такозване „историјске Македоније”.

Питање целовитости територије, коју су насељавали различити народи, по-
сле снажне просветне и верске популаристичке пропаганде, оружаних сукоба 
и једног рата, сматрало се проблематичним током савезничке поделе земље. 
У ствратности било је немогуће створити аутономну покрајину и ова земља је 
била лишена историјских и етничких одлика кохезије. Очигледно, претерани 
политички мотиви су преовладали у последњој деценији 19. века и одбачене су 
теорије о Македонији као политичком, историјском, етнолошком и економском 
ентитету. Бугарске аспирације су губитком територија по завршетку Другог 
балкаснког рата остале неостварене, осим излаза на Егејско море. Пресудни 
утицај имале су избеглице и имигранти пореклом из Македоније, који су тежи-
ли „свакој стопи” земље коју су напустили. Ова идеја, а уједно и она о Великој 
Бугарској, коју је подржавао краљ Фердинанд, довела је до националног неза-
довољства у земљи, као и појава иредентистичких и осветничких аспирација 
уперене према суседним земљама. Поуздане назнаке, међутим, показују да је пог-
ранично становништво ове три земље „претежно грчко, бугарско и српско”, али 
поставља се питање да ли су ове тврдње у складу са етнолошким, историјским и 
језичким захтевима да се Македоније прогласи грчком или бугарском земљом. 
Ако би се појединачне одлике разноразних мањина, попут Албанаца, Турака, 
Влаха и Јевреја, оставиле по страни, становништво „би се сматрало посебном 
македонском заједницом” (посебним македонским ентитетом).

У историографији овај миграциони феномен је подељен у три фазе: а) до-
бровољно или присилно исељавање становништва, које је почело још пре 
Балканских ратова, изазване страхом, односно сигурнијом егзистенцијом ван 
подручија захваћених ратом, потом несигурношћу „нормалне свакодневице” 
попут лоповлука и безвлашћа. Обим ове фазе је мањи него наредне две, имајући 
на уму да је постепена нормализација услова живота проузроковала жељу мно-
гих исељеника да се врате у своје завичаје, осим оних који нису имали где да 
се врате или су били спречени у тој намери. б) Ново померање становништва 
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проузроковани је de facto формирањем националних дражава, а de jure новим 
политичким и територијалним стањем на Балкану после мировних конферен-
ција у Лондону и Букурешту. У мањем обиму изазвано је и ратним злочонима, 
а у већем избором самог становништва, њиховом жељом да буду део матичне 
државе, проблематичним прилагођавењем новом режиму, као и због дискри-
минације на националној основи. в) Период од краја 1913. и током 1914. годи-
не обележен је насилним исељавањем изазваним политичким и стратешким 
захтевима, који су обележни денационализацијом и масовном миграцијом.

Имајући у виду да су постојећи извори „скромни” како би се детаљније оп-
исала динамика овог феномена до краја пролећа 1914. године, они ипак указују 
„да је око 890 000 људи различите националности мигрирало по балканским 
земљама, укључујући и Османлијско царство, између 1912. и 1914. године”. Ако 
се узму у обзир и досељеници из других земаља (САД) овај број је још већи.
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POLITIČKO–VOJNA ZBIVANJA U SLAVONIJI 
NEPOSREDNO PRE I POSLE BALKANSKIH RATOVA1

Abstract: Iako se Slavonija kao deo Hrvatske, tada zvana Hrvatska i Slavonija, nije nalazila na 
frontalnom delu borbi nego u pozadini u Balkanskim ratovima i pred početak Prvoga svetskog 
rata, osećala se u njoj velika društveno politička napetost i vršene su pripreme za skori sumorni 
rasplet događaja. Duštveno-politička kriza i u Ugarskoj kao i Hrvatskoj i Slavoniji već je nekoliko 
godina pred Balkanske ratove potresala stanovništvo i izazvala krize. Kao po zakonu spojenih 
posuda svi politički događaji u Ugarskoj odražavali su se u Hrvatskoj i Slavoniji. U Slavoniji 
u prvoj deceniji 20. veka agrarno-socijalne prilike stanovništva stalno su se pogoršavale, zbog 
ograničene mogućnosti zapošljavanja slobodne radne snage sitnoseljačkog ili bezemljaškog 
elementa, u domeni agrarne ili prerađivačke privrede, koje su dovele do ekonomske migracije u 
zapadne i prekomorske zemlje ali i duboke političke krize. Društveno-političko-vojna dešavanja 
u Slavoniji i Osijeku, pre i posle Balkanskih ratova, ubrzo će postati vojni poligon napada na 
Srbiju za Prvog svetskog rata. Za i posle Balkanskih ratova, u Slavoniji i Osijeku pripremana je 
austro-ugarska 5. vojska (XIII. i VIII. zbor), 6. vojska (XV. i XVI. zbor) i 2. vojska (IV., IX. i VII. 
zbor), a u čijem sklopu je bila 3. bosanska pukovnija (IV. zbor). Na granici Srbije pripreman 
je hrvatski XIII. zbor te 36. i 42 divizija, bosanski XV. zbor te 40., 48. divizija, 1. kombinovana 
divizija, hercegovačko-dalmatinski XVI. zbor te 50. i 18. divizija. Vojne jedinice u Slavoniji nisu 
se nalazile pod jedinstvenim zapovedništvom, nego su bile podeljene u razne carsko-kraljevske 
vojske te u odelima mađarskog Honvéda (domobranstva) ili austrijskog Landwehra, dakako sa 
različitim jezicima zapovedanja. Osječki novaci behu raspoređeni u vojnim jedicama za i posle 
Balkanskih ratova, a pred Prvi svetski rat u: 78. pešačkoj pukovniji, 28. pešačkoj domobranskoj 
pukovniji, te delom u 38. poljsko-topničkoj pukovniji i 12. ulanskoj pukovniji, regrutovanim 
iz čitave Slavonije. U Osijeku su osnovani i dobrotvorni odbori za skoru podvorbu ranjenika 
i dolazećih vojnika pripremanih za rat protiv Srbije. Istovremeno, dok se Slavonija, bavila so-
cijalnim problemima i ratnom psihozom austro-ugarskih priprema na tlu Slavonije za vojni 
obračun sa Srbijom, u isto vreme u Srbiji se događalo oslobođenje tzv. Stare Srbije od Osmanlija 
te teritorijalna proširenja Srbije u vreme surovih Balkanskih ratova.

Ključne reči: Slavonija, Prvi svetski rat, Balkanski ratovi

1 Рад штампан без језичких измена по одобрењу аутора.
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* * *

Slavonija kao deo Hrvatske, tada zvana Hrvatska i Slavonija, nije se nalazila na 
frontalnom delu borbi nego u pozadini u Balkanskim ratovima i pred početak Pr-
voga svetskog rata, u njoj se osećala velika društveno politička napetost i vršene 
su pripreme za skori sumorni rasplet događaja. Kao i Hrvatskoj i Slavoniji tako i u 
Ugarskoj duštveno-politička kriza već je nekoliko godina pred Balkanske ratove po-
tresala stanovništvo i izazvala krize. Svi politički događaji u Ugarskoj kao po zakonu 
spojenih posuda odražavali su se u Hrvatskoj i Slavoniji.

Dublja kriza dualizma Austro-Ugarske nastupila je od 1905. godine, kada je zaoš-
trena trka u naoružanju velesila, stoga se podizanje godišnje kvote novačenja činilo 
neophodnim, jer je vojska Austro-Ugarske zaostajala za vojskama velikih sila, pa se 
Ugarska parlamentarna opozicija nije protivila predlogu Zakona o 25-procentnom 
povećanju.2 Kao odgovor na Sélov (ugarski ministar predsednik) predlog Zakona o 
vojsci (1903.) nacionalna je opozicija objavila program u kojem se tražilo uvođenje 
mađarskog kao zapovednog jezika u svim ugarskim vojnim jedinicaama te da ma-
đarski nacionalni grb bude uključen u znakovlje Carske i kraljevske vojske. Nakon 
što su ti zahtevi odbačeni, opozicija je pribegla opstrukciji rada parlamenta, što je 
rezultiralo padom mađarske vlade, Franjo Josip zatražio od Istvána Tise formiranje 
nove vlade,3 ali je nedugo zatim na sednici 13. decembra 1904. godine došlo i do na-
silja, pa je parlament raspušten,4 a nakon toga je na novim izborima Liberalna vlada 
Tise izgubila od opozicije koju je predvodila Stranka neovisnosti, no nezadovoljstvo 
je i dalje manifestovano štrajkovima.5 Sklapanjem sporazuma sa koalicijom vladar se 
odrekao uvođenja opšteg izbornog prava i imenovao ustavnu vladu, a Opšte izborno 
pravo ostat će samo na papiru u programu svake ugarske vlade sve do 1918. godine, 
a za njezino će se odgađanje uvek naći neka isprika, pa će sa sustavom ograničenog 
prava glasa Ugarska i dočekati svoju propast 1918. godine.6

Političkom krizom 1905. godine, koja je bila praćena klasnom borbom i nacional-
nim otporom u celoj Ugarskoj, ali i Hrvatskoj, nacionalna opzicija je nakon trideset 
godina napokon došla na vlast. Ustavna stranka je obećala nacionalne, a Katolička 
narodna stranka socijalne reforme, no ništa od toga nije ispunjeno za vreme druge 
Wekerleove vlade (1906-1910.), koju su podupirale te stranke. Ipak, zemljoposedni-
cima je ispunjeno obećanje o visokim cenama poljoprivrednih proizvoda, a srednja 
klasa je dobila znatnu novčanu pomoć za razvoj industrije. 

2 László Kóntler, Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb, 2007, 299.
3 Péter Hanak, Povijest Mađarske, BARBAT, Zagreb, 1995, 188.
4 L. Kóntler, Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb, 2007, 188.
5 P. Hanak, Povijest Mađarske, BARBAT, Zagreb, 1995, 188–189.
6 Alan John Percivale Taylor, Habsburška Monarhija:1809–1918, ZNANJE, Zagreb, 1990, 260.
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Pobeda mađarske opozicije na izborima izazvala je veliki potres u čitavoj Monarhiji. 
„Mlade” snage hrvatske politike pozivale su na saradnju sa mađarskom opozicijom, a 
„stare” snage bile su skeptične i oprezne po tom pitanju. Frano Supilo bio je zagovornik 
uplitanja hrvatskih političkih krugova u ugarsku krizu te glavna poveznica između 
dalmatinske i hrvatsko-slavonske opozicije. Supilova nastojanja popratili su V. Milić 
i A. Trumbić, koji su u svojim tekstovima pisali o mogućem hrvatsko-mađarskom 
savezu protiv Beča. Neki mađarski političari bili su skloni saradnji sa Hrvatima jer 
su se nadali da će tako lakše doći do Jadranske obale. Trumbić je, nakon što mu je 
Supilo ugovorio sastanak, u aprilu 1905. sastao u Pešti sa Kossuthom, predstavnikom 
mađarske opozicije. Tamo mu je izneo uslove hrvatsko-mađarske saradnje (najvažniji 
su oni o reinkorporaciji Dalmacije i reviziji Nagodbe). Iako na sastanku nije ništa 
dogovoreno, Supilo je sastanak ocenio neuspelim jer je imao slabe efekte, ali on još 
nije posve odustao od saradnje sa Mađarima.7

Nakon što je dovršen proces približavanja hrvatskih i srpskih struja, stvoren je 
čvrst oslonac za provođenje politike „novog kursa”. U Dalmaciji su obe rezolucije 
primljene sa velikim oduševljenjem, dok su u Istri ostali rezervisani. Konačnu po-
tvrdu „novi kurs” dobio je osnivanjem Hrvatsko-srpske koalicije, koja obuhvatala 
Hrvatsku stranku prava, Hrvatsku naprednu stranku, Srpsku naprednu samostalnu 
stranku, Srpsku narodnu radikalnu stranku te privremeno Socijaldemokratsku stran-
ku. Koalicija se prvi put predstavlja proglasom od 11. XII. 1905. godine. Koalicija 
se u programu zalagala za opšte pravo glasa i druge demokratske slobode, za zaštitu 
seljačkog poseda, zaštitno radničko zakonodavstvo, saniranje nagodbenih povreda, 
fi nansijsku samostalnost te ujedinjenje Hrvatske i Dalmacije. Koalicija je naglašavala 
ravnopravnost srpskoga naroda sa hrvatskim.8 

Na prelazu iz 19. u 20. vek Slavonija, odnosno grad Osijek i njegova Virovitička 
županija bili su najveći grad i županija u Slavoniji, a drugi Hrvatskoj.9 Veleposednici 
Virovitičke županije bili su najbogatija i najuticajnija vlastela, koji su odreda davali 
hrvatske banove, ministre, većnike i velike župane te preko političkih stranaka uticali 
na zbivanja u Hrvatskoj, Slavoniji, ali i Ugarskoj, dakako i prema austro-ugarskoj 
balkanskoj politici.10

Društveni odnosi u Osijeku i njezinoj okolici u prvoj deceniji 20. veka, bili su 
veoma važni prema stavu prema Balkanskim ratovima i Srbiji, jer su se događali 

7 Rene Lovrenčić, Geneza politike „novog kursa”, Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, 
Zagreb 1972, 275–289.

8 Grupa autora (dr. Jaroslav Šidak, dr. Mirjana Gross, dr. Igor Karaman, Dragovan Šepić), Povijest 
hrvatskog naroda g. 1860–1914, Školska knjiga, Zagreb 1968, 222–223.

9 Igor Karaman, Iz prošlosti Slavonije, Srijema i Baranje (studije o društvenoj i gospodarskoj povijesti 
XVIII–XX. stoljeća, Osijek, 1997, 190.

10 Spomenica trgovačko-obrtničke komore za Slavoniju (uručena banu Khuenu Hèderváryju u Zagrebu 
25. II. 1884.), Osijek, 1884.
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u vreme slamanja mađaronske stranačke politike u Hrvatskoj i Slavoniji. Bilo je to 
vreme tzv. politike novog kursa i delovanja hrvatsko-srpske koalicije te pozitivne 
uloge gledanja prema događanjima na Balkanu od 1905. do 1914. godine, posebno 
prema Balkanskim ratovima i teritorijalnim proširenjima Kraljevine Srbije. U to 
je vreme deo hrvatskih i srpskih stranaka sklopilo dogovore o hrvatsko-srpskom 
jedinstvu. U slavonskom Osijeku tada je delovalo desetak stranaka i koalicija sa 
različitim programima i interesima, a heterogenost stanovništva u nacionalnom, 
konfesionalnom i socijalnom pogledu, odražavala se na društveno-socijalne odnose 
i izbornu kampanju.

U Hrvatskoj i Slavoniji, agrarno-socijalne prilike stanovništva stalno su se pogor-
šavale, zbog ograničene mogućnosti zapošljavanja slobodne radne snage sitnoseljač-
kog ili bezemljaškog elementa,11 koje su dovele do ekonomske migracije u zapadne 
i prekomorske zemlje, a o tome su se naprimer bavile osječke novine Slavonische 
Presse od 1905. do 1915. godine.12

U Ugarskoj je istovremeno nacionalno mađarsko javno mnenje je umireno novim 
Zakonom o obrazovanju (1907.), poznatom kao „Lex Apponyi”, koji je imao za cilj 
mađarizaciju nemađarskih naroda. Tim su Zakonom he trebalo obezbediti da učenici 
mađarski jezik, a znanje mađarskog jezika postalo je preduoslovom za zapošljavanje 
na državnim železnicama.13 Koalicijska vlada je od samog početka bila klimava, a 
njezino se unutrašnje jedinstvo naposletku i raspalo (1909.) te je vlada pala 1910. 
godine, a Wekerle je morao odstupiti, a zamenila ga je stara liberalna skupina pod 
vodstvom Károlyja Kuena-Hédervárija i Lásla Lukáća, koji su bili pristaše Tise i u 
Nacionalnoj stranci rada (Nemzeti Minukapárt).14 Očekivanja Tise, koji je 1913. od 
Lukáća preuzeo položaj predsednika vlade, bila su opravdana činjenicom da je po 
njemu Balkan postao bure baruta.15 

Naime, kako je 1911. godine Italija započela rat protiv Turske kako bi osvojila 
Tripolis i Kirenaiku. Taj je rat dao povod članicama Balkanskog saveza (Srbija, Crna 
Gora, Bugarska, Grčka) za rat za oslobođenje od osmanske vlasti.

Austro-Ugarska je u Balkanskim ratovima pokušala intervenisati u korist Bugarske 
tako što je zapretila Srbiji ratom ako se ne povuče sa mora.16 No, dva su Balkanska 
rata predstavljala ozbiljnu sramotu Monarhije jer se pokazalo da ona više ne može 
sprečiti nove balkanske države da slede svoje ciljeve u regiji koju je Austro-Ugarska 

11 Statistički godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije, I. dio, Zagreb, 1913, 337–340.
12 Generalstreik in Esseg, Slavonische Presse, Nr. 107, Essegg, 10. V. 1905, S. 1. (napisana je serija članaka 

o generalnom štrajku u Osijeku, od broja 107. do broja 112.)
13 L. Kóntler, Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb, 2007, 302.
14 P. Hanak, Povijest Mađarske, BARBAT, Zagreb, 1995, 199.
15 L. Kóntler, Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb, 2007, 305. 
16 D. Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća, 276–277.
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oduvek smatrala svojim interesnim područjem.17 Trojni savez gubio je čvrstoću, jer 
se Italija udaljila od saveza, a čak ni Nemačka nije bila spremna dati punu potporu 
austro-ugarskom širenju na Balkanu. Balkan je mogao eksplodirati svakog časa, a 
nacionalizam tamošnjih naroda pretio je samom opstanku multinacionalnog carstva, 
dok su okolne države želele neka područja Monarhije kako bi stekli puno nacionalno 
jedinstvo.18 Nakon gubitka pozicija u Nemačkoj i Italiji, Balkan je ostao jedino po-
dručje gde je Monarhija mogla provoditi aktivnu spoljnu politiku. Okupacija Bosne 
i Hercegovine trebala je biti polazna tačka, a glavni je problem bio vezan uz odnos sa 
Srbijom, budući da je program stvaranja velikosrpskog carstva zahvatao zemlje za koje 
je i Beč bio zainteresovan.19 Prepuštanje Bosne i Hercegovine austro-ugarskoj upravi 
bio je kraj iluzije kako će svi Srbi biti ujedinjeni u proširenoj neovisnoj Srbiji ili da 
će, u nešto manjoj meri, „ovaj prostor biti most buduće zajedničke države južnoslo-
venskih naroda.”20 Dolaskom Karađorđevića na vlast Srbija se otela pokroviteljstvu 
Monarhije i približila Rusiji, čime je postala „čep na glavnom prometnom pravcu kroz 
moravsko-vardarsku dolinu kojim se kretao nemački i austro-ugarski prodor prema 
istoku.”21 Srbija je obnovila svoje teritorijalne pretenzije, a vrhovi Austro-Ugarske 
bili su zaokupljeni „jugoslovenskom zaverom”, odnosno uverenjem o uticaju Srbije 
na poticanje raspoloženja južnoslovenskih nacija Monarhije prema ujedinjenju sa 
Srbijom. Vladajući vrhovi Monarhije čekali su zbog toga priliku da zarate protiv 
Srbije, čime je otvoreno novo krizno žarište u odnosima dveju saveza.22 Prilika za to 
došla je nakon Balkanskih ratova nakon kojih su se odnosi između Austro-Ugarske 
i Srbije još više zaoštrili. Uverenje da se Srbija, koju je u ideji stvaranja ujedinjene 
južnoslovenske države podupirala Rusija, izvukla od posledica, davalo je loše nade 
za budućnost Monarhije, a posebno Ugarske. Dok se „ratna stranka”, okupljena oko 
zapovednika Franza Conrada von Hötzendorfa u Beču, zahtevala vojni obračun sa 
Srbijom već u vreme Drugog balkanskog rata, Tisza i tradicionalna politička elita 
bojali su se da će to potaknuti nacionalističke osećaje među austro-ugarskim Srbi-
ma. Dok je sporazum sa južnim Slovenima smatrao nemogućim, Tisza je pokušao 
pregovarati sa vođama rumunske Narodne stranke i postići savezništvo, no taj je 
pokušaj bio bezuspešan.23 

U takvim se okolnostima ddesio sudbonosni poset Sarajevu nadvojvode Franje 
Ferdinanda, koji je došao u inspekciju vojnih vežbi u Bosnu (1914.), a koje su trebale 
17 L. Kóntler, Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb, 2007, 305.
18 P. Hanak, Povijest Mađarske, BARBAT, Zagreb, 1995, 200.
19 Erich Zöllner, Th erese Schüssel, Povijest Austrije, BARBAT, Zagreb, 1997, 266.
20 Darko Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća, Alinea, Zagreb 2005, 193.
21 Nikša Stančić, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, BARBAT, Zagreb, 2002, 197.
22 N. Stančić, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, BARBAT, Zagreb, 2002, 198.
23 L. Kóntler, Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb, 2007, 305.
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pokazati austro-ugarsku snagu na Balkanu.24 Radi postizanja unutrašnjopolitičkog 
zadovoljstva u Monarhiji konzervativno-katolički nastrojen nadvojvoda predviđao 
uvođenje trijalističke koncepcije, umesto dualizma. Prema toj koncepciji Sloveni bi 
dobili ista prava kao i Mađari,25 no srpski su krugovi stoga u proslovenskoj usmere-
nosti Franje Ferdinanda videli smetnju velikosrpskim planovima te nastojali „sprečiti 
reformu Habsburške Monarhije, koja bi među južnim Slovenima mogla umanjiti 
oduševljenje za ujedinjenje sa Srbijom.”26 U političkim i vojnim krugovima Beča 
atentat na Franju Ferdinanda iskorišten je kao prilika za izravnavanje računa sa Sr-
bijom i ponovnu potvrdu ugleda Monarhije. U Ugarskoj, kao i drugde, vest o objavi 
rata primljena je sa neočekivanim domoljubnim oduševljenjem. Vođa opozicione 
Stranke neovisnosti Mihály Károlyi predložio je obustavu političkih rasprava nadajući 
se da će u zamenu za podršku rata dobiti demokratske ustupke. Vojnici su odlazili 
na bojište praćeni veselim ceremonijama, u nadi da će se vratiti kao pobednici, no 
ratni planovi Centralnih sila su se izjalovili.27 

U čitavom periodu od Nagodbe pa do Prvoga svetskog rata u Hrvatskoj je pitanje 
državljanstva i pripadnosti naroda u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji različito treti-
rano, pa he bilo čak i zbunjujuće. Postavljalo se političko pitanje državljanstva, da 
li su u Hrvatskoj i Slavoniji njezini stanovnici državljani ugarski, hrvatsko-ugarski 
ili hrvatski? 

Po članku 1. Zakona iz 1879. godine o sticanju i gubitku državljanstva, odnosno o 
davanju državljanske zakletve pisalo je: „Ja N.N. prisižem živom Bogu, da ću Njego-
vom carskom i kraljevskom Veličanstvu, apostolskom kralju Ugarske i ustavu zemalja 
krune Ugarske biti veran, te obećajem, da ću verno vršiti svoje dužnosti kao ugarski 
državljanin.” Vidljivo je kako isti zakonski članak nije bio u skladu sa Nagodbom ko-
jeg je izglasao zajednički Sabor (Hrvatske i Ugarske), ali i po tom zakonskom članku 
provedba istoga je u Hrvatskoj pripadala banu. Provedbena naredba Banske vlade iz 
1881. godine u saglasnosti sa ugarskim ministarstvom za unutarnje poslove, naziva 
državljanstvo „hrvatsko-ugarskim”, ali je zakletva ostala i dalje ista, dakle iz 1879. 
godine. Protiv te formule zakletve bilo je mnogo pritužbi u hrvatskom Saboru. U 
narednom periodu, u zakonskom članku II. i III. od 1917. godine o posveti i krunjenju 
Njegova Veličanstva kralja Karla IV. za kralja Ugarske, te Hrvatske, Slavonije i Dalma-
cije, ustanovljen je naziv kralja kao kralja Ugarske, te Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, 
a Ustav se naznačivao kao Ustav Kraljevine Ugarske te Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. 
Prema istom zakonskom bi dakle državljani morali prisezati kralju Ugarske, te Hr-
vatske, Slavonije i Dalmacije, te zajedničkom Ustavu Ugarske te Hrvatske, Slavonije i 

24 L. Kóntler, Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb, 2007, 306. 
25 E. Zöllner, Th . Schüssel, Povijest Austrije, BARBAT, Zagreb, 1997, 266, 263.
26 L. Kóntler, Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb, 2007, 306. 
27 L. Kóntler, Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb, 2007, 323.
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Dalmacije, kako je to stajalo u kraljevoj zakletvi. Prema članku 59. Hrvatsko-ugarske 
Nagodbe, Hrvatska, Slavonija i Dalmacija imala bi poseban teritorij, a njeni građani 
bili bi politički narod. Svojstvo pripadnosti posebnom teritoriju i političkom narodu, 
trebalo je biti posebno naznačeno. Nadalje, po istoj Nagodbi u članku 46., Nagodba 
„poznaje domaće sinove za razliku od specijalno ugarskih pripadnika”. 

Zakon od 12. decembra 1870. godine, u zakonskom članku XVI. o uređenju op-
ština i trgovišta, tretira i pojam državljanstva: „Hrvatsko-slavonski državljanin, koji 
budi osobom, budi imetkom stoji u opštinskoj svezi, opštinar je dotične opštine. 
Pripadnost teritoriju opštine zove se zavičajnost. Uslov za stečenje zavičajnosti jest 
hrvatsko-slavonsko državljanstvo, a gubi se zavičajnost gubitkom toga hrvatsko-sla-
vonskog državljanstva”.

Međutim, već Zakon od 30. aprila 1880. godine, u zakonskom članku 2., o ure-
đenje zavičajnih odnošaja, upotrebljava reč „ugarsko-hrvatsko državljanstvo”. Ako 
je u Hrvatskoj tada postojala samo opštinska zavičajnost kao svojstvo pripadnosti 
teritoriju opštine, i ugarsko državljanstvo kao svojstvo pripadnosti teritoriju ugarske 
krune, onda bi Hrvatska bila po tom zakonu „bez teritorija i hrvatskog političkog 
naroda”. Ali isto bi se kosilo i zakonskim člancima 46. i 59. Hrvatsko-ugarske Nagodbe, 
koja je priznavala hrvatski politički i teritorijalni korpus. Prema tome bi se moglo 
zaključiti kako oznaka „ugarsko-hrvatski državljanin” za autonomno područje nije 
osnovana, jer isključuje posebni teritorij i svojstvo pripadnosti posebnom teritoriju. 
Naziv „domaći sinovi” sadržana u članku 46. Hrvatsko-ugarske Nagodbe, nije samo 
opštinska pripadnost jer se dve godine kasnije u Zakonu od 1870. godine, kao uslov za 
postignuće opštinske pripadnosti postavlja „hrvatsko-slavonsko državljanstvo”. Radilo 
se i o istom zakonodavcu, jer je Sabor 1870. godine bio onaj isti, koji je pod banom 
Rauchom 1878. godine sklopio Nagodbu sa Ugarskom. Taj i mnogi drugi zakoni do 
1879. godine u Hrvatskoj upotrebljavaju reč: „hrvatsko-slavonsko državljanstvo” te 
ga razlikuju od „ugarskog državljanstva”. Naprimer, zakonski članak 1869. godine 
naziva hrvatskog ministra „hrvatsko-slavonski ministar”, a oglasi vojnih pukovnija 
u Hrvatskoj i Slavoniji pišu kako (kao 31. maja 1869.) „svaki domobranski časnik 
mora imati državljanstvo Kraljevina Hrvatske i Slavonije”. Zakon od 10. januara 
1974. godine o odgovornosti bana nabraja u članku 15. članove kraljevinskog suda, 
te pod tačkom d) spominje: „dvanaest zakona veštih hrvatsko-slavonskih državljana”. 

Po Nagodbi Hrvatske s Ugarskom postojali su samo zajednički poslovi, a koji 
su ustanovljeni istom Nagodbom dveju strana. U istoj Nagodbi, u članku 10. bili su 
nabrojani koji nisu zajednički, a u kojoj su obe strane autonomne u izvršenjima.28

Na neravnopravan položaj Hrvatske i Slavonije u odnosu na Ugarsku upozoravala 
je još 1900. godine Osječka Trgovačko-obrtnička komora te zahtevala da se prilikom 
novih rasprava o proračunu, poslanici u zajedničkom saboru zauzmu da se nepovoljan 

28 Ugarsko državljanstvo ili hrvatsko-ugarsko državljanstvo ili hrvatsko državljanstvo, Hrvatska Obrana, 
br. 75, Osijek, 2. IV. 1918, 1-2.
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odnos promeni. Nadalje je ista komora upozoravala hrvatsko-slavonske poslanike u 
zajedničkom ugarsko-hrvatskom saboru u Pešti, kako od njih gospodarski krugovi 
u Hrvatskoj i Slavoniji sa punim pravom očekuju kako će prilikom rasprave o prora-
čunu ugarsko Ministarstvo trgovine upozoriti na memorandum hrvatsko-slavonskih 
trgovačkih komora, jer je u svojem govoru ministar Hegedűs rekao kako za zanatstvo 
u Hrvatskoj i Slavoniji više čini Ugarska nego sama Hrvatsko-slavonsko-dalmatin-
ska vlada, a na šta je Trgovačko-obrtnička komora Osijek zatražila da se upozori na 
netačnost ovakvih izjava.29

Neposredno pre Balkanskih ratova u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji izvršen je 
Popis stanovništva 1910. godine, a koji bio je zadnji popis koji je provela Austro-
Ugarska Monarhija.30 Ako bi se u istoriji prostora druge polovine 19. veka trebale 
odrediti granice koje se poklapaju sa prostorom Hrvatske 1910. godine, onda bi to 
bio opseg Hrvatske nakon 1881. godine, kada se vojnokrajiško područje integrisalo 
u civilno područje Hrvatske i Slavonije. Toj godini odgovarajući je popis iz 1880. jer 
je brojčane podatke dao za celokupno područje Hrvatske i Slavonije bez Dalmacije 
koja se do kraja Monarhije nije uspela integrisati u jedinstveni prostor Trojedne 
Kraljevine.31 Najvažnija značajka demografskog razvoja Hrvatske u celom periodu 
kontinuisani je rast rezidencijalnog (trajno boravećeg) stanovništva, što pokazuje i 
popis 1910. godine.32

Grafi kon 1: Prosečan broj rođenih i umrlih (po petogodištima) u Hrvatskoj i 
Slavoniji 1881.-1910. uz prosečne stope prirodnog prirasta (u ‰)
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29 Memento osječke trgovačke komore, Obzor, br. 60, Zagreb, 14. III. 1900.
30 Božena Vranješ-Šoljan, Stanovništvo Banske Hrvatske, Educa, Zagreb, 2009, 227.
31 Misli se na neizvršenu integraciju do 1918. godine: Dalmacije sa Hrvatskom i Slavonijom, a ni tada 

još sa Istrom.
32 Statistički godišnjak Kraljevina Hrvatske i Slavonije, II, Zagreb, 1906-1910, 4-5.
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Prepoznavanje promena u vitalnima procesima važan je zadatak koji valja ugraditi 
u opštu sliku napretka ili zastoja Hrvatske za 1910. godine u odnosu na ranije popise.33

Gledajući kroz period od 1881. do 1910. godine, prosečna je rodnost bila visoka, 
ali prosečne stope rodnosti početkom 20. veka već ukazuju na njihovo lagano stagni-
ranje. U drugom petogodištu 20. veka prosečna stopa nataliteta pala je ispod 40‰, 
a od 1910. do uoči Prvoga svetskog rata iznosila je prosečnih 37,35‰.34 Ukupno 
povećanje najmlađih dobnih skupina (0-15 godina) iznosio je 42%, a četiri dobne 
skupine mladih (16-35 godina) povećale su se za 26%. Pad relativnog udela dobnih 
skupina (36-40 i 41-45 godina) govori da se osim bioloških činitelja, radilo i o procesu 
iseljivanja koji je obuhvatio upravo radne skupine stanovništva.35 

Grafi kon 2: Udeo dobnih skupina stanovništva Hrvatske i Slavonije 1880. i 1910. 
godine:
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33 Statistički godišnjak Kraljevina Hrvatske i Slavonije, II, Zagreb, 1906-1910, 114.
34 Jakov Gelo, Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. godine, Globus, Zagreb, 1987, 280, 

281.
35 Statistički godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije, II, Zagreb, 1906-1910, 166.
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Najviše se lica iz Hrvatske iselilo u periodu od 1906. do 1907. godine, u vreme 
gospodarske konjunkture industrijalizovanih zemalja, a onda je usledeo pad iseljivanja. 
Razlog naglom padu zacelo je bio u zaoštrenoj političko-vojnoj atmosferi povezanoj 
sa aneksijom Bosne i Hercegovine te mobilizacijom.36 U periodu od 1906. do 1910. u 
Hrvatsku i Slavoniju doselilo se ukupno 26.599 lica, od čega je najveći broj doselio iz 
Ugarske, 18.349 ili gotovo 70% od ukupnog broj doseljenih.37 Doseljavanje stranaca 
donekle je ublažilo negativan migracijski saldo (46.436 ukupno više odseljenih nego 
doseljenih ili 9.287 godišnje) koji bi bio i veći da Hrvatska nije bila imigracijsko odre-
dište. Proces iseljivanja zaokupljao je tadašnju društvenu i političku javnost koja je 
upozoravala na taj problem, ali je ono sa gledišta onodobne gospodarske stvarnosti 
bio izlaz iz naraslih gospodarskih i demografskih poteškoća za koje državne vlasti nisu 
nalazile rešenje.38 Dakle, demografska slika Hrvatske oblikovala se tokom 19. veka 
pod uticajem brojnih političkih i društveno-gospodarskih čimbenika. U etapnom 
razvoju evropskoga stanovništva koji se zbivao tokom procesa društveno-gospodar-
ske preobrazbe, središnje mesto pripadalo je demografskoj tranziciji, procesu koji je 
povezan sa modernizacijom društva. Demografska tranzicija odnosila se na pomake 
u rodnosti i smrtnosti u društvu, a zbivala se pod snažnim uticajem gospodarskog, 
zdravstvenog i obrazovnog napretka, a vreme u kojem se odvijala kao i način od-
vijanja nisu bili svagde jednaki. Neravnotežu u dobnim strukturama pojačavao je 
proces spoljnog iseljavanja, kada je Hrvatska u tom periodu bila i područje uselji-
vanja te je kolonizacija stranog stanovništva donekle ublažila negativan migracijski 
saldo. Iseljivanje je za Hrvatsku dugoročno imalo veoma negativne posledice jer je 
usporilo njezin ukupan demografski rast, proširilo već započet proces depopulacije 
te poremetilo dobne, spolne i gospodarske strukture stanovništva.

Za vreme Balkanskih ratova, osječke novine „Narodna obrana” predviđale su 
sumorni rasplet budućih vremena na Balkanu, ali i moguće dalekosežne posledice 
za sve narode na Balkanu.39 U Hrvatskoj i Slavoniji najistaknutiji ljudi koji su kreirali 
politiku zemlje, uglavnom su bili prorežimski ljudi.40 Pogranične komplikacije su 
ubrzale pripreme Austro-Ugarske za rat protiv Srbije, što svedoče izveštaji o stalnim 
vojnim manevrima i promenama u vojnim štabovima.41 Sledela su u vreme Balkanskih 
ratova „otkrića” u Slavoniji o petokolonaštvu iz Srbije kao i učestali protusrpski izgre-
36 B. Vranješ-Šoljan, Stanovništvo Banske Hrvatske, Educa, Zagreb, 2009, 239.
37 Statistički godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije, II, Zagreb, 1906-1910, 204.
38 Ivan Balta, Slavonski arhivski i novinski zapisi o hrvatskim iseljenicima u SAD-u u razdoblju od druge 

polovice 19. stoljeća do 1905. godine, Društvena istraživanja, 83, god. 15 (2006), br. 3, Institut za 
drušvena istraživanja Ivo Pilar, Zagreb, 2006.

39 Oblaci nad Balkanom, Narodna obrana, br. 135, Osijek, 17. VI. 1914, 1.
40 Diner kod divizionara, Narodna obrana, br. 67, Osijek, 23. III. 1914, 2. (u Osijeku je bila 78. pukovnija)
41 Novi srpski ratni ministar, Narodna obrana, br. 16, Osijek,  21. I. 1914, 2. (kralj Petar imenovao je mi-

nistrom pešačkoga pukovnika Dušana Stefanovića umesto dotadašnjeg ministra generala Božanovića)
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di u Sarajevu,42 kao i brojni montirani tzv. veleizdajnički procesi te su organizovane 
protusrpske demonstracije u Hrvatskoj i Slavoniji te Bosni i Hercegovini.43 Sledela 
su hapšenja sumnjivih Srba, posebno u Bosni…44 Usledele su i upute oglasima za 
lica, koje su na temelju zak. čl. LXVIII. iz 1912. godine bile obavezne u vršenju ratnih 
podavanja, što je podrazumevalo davanje pokretne i nepokretne imovine u službu 
vojske.45 Uvodili su se u gradovima i mestima preki sudovi,46 izdavale naredbe o uredo-
vanju javnih ustanova i lokala te naredbe o vojnim regrutima. Cene su naglo porasle, 
posebno živežnim namirnicama, a uvodile su se iskaznice za kretanje građanstva, 
zabranjivali su se neki časopisi,47 te se unapređivali ofi ciri radi podizanja morala.48 

Novaci su svećano polagali domobransku zakletvu pred ofi cirskim zborovima,49 
a u Osijeku i još nekim gradovima otvarale su se i prve pučke kuhinje,50 dok je žele-
znički promet zbog vojnog snabdevanja vojnika i pre Balkanskih ratova na budućem 
srpskom frontu te u Slavoniji i Bosni bio ograničen za civilne potrebe.51 Kulminaciju 
političkog vrenja dosegnut je kada je Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji koja 
se trebala izjasniti zbog atentata u Sarajevu,52 a kako Srbija nije pristala na ultimatum 
u Austro-Ugarskoj je pokrenuta mobilizacija.53

Austro-Ugarska je već za Balkanskih ratova bila vojno organizovana u 16 vojnih 
zborova te je imala šest vojski, od kojih će kasnije 2., 5. i 6. vojska biti upućena prema 
Srbiji, a 1., 3. i 4. vojska prema Rusiji. Vojne jedinice u Slavoniji te u Bosni i Herce-
42 Veliki protusrpski izgredi u Sarajevu, Narodna obrana, br. 146, Osijek, 30. VI. 1914, 4.
43 Demonstracije u Zagrebu, (Djakovu, Osijeku), Narodna obrana, br. 145., 146, Osijek, 29. VI, 30. VI. 

1914., 3.
44 Otpremljeni uhapšeni Srbi u Travnik, Narodna obrana, br. 164, Osijek, 22. VII. 1914, 2. 
45 Ratna podavanja, Narodna obrana, br. 170, Osijek, 27. VII. 1914, 3.
46 Proglašenje prijekog suda, Narodna obrana, br. 171, Osijek, 28. VII. 1914, 3.
47 Naše novinstvo i ratno stanje, Narodna obrana, br. 171, Osijek, 30. VII. 1914, 2. (obustavljeni su 

časopisi u Osijeku „Volksreich” kao socijalistički list, „Svjetlost” u Vinkovcima kao naprednjački list, 
„Hrvatski Branik” u Mitrovici kao pravaški radikalni list, „Pravo Naroda” u Šidu kao socijalistički 
list, te neki srpski listovi )

48 Pukovnik Soppe - brigadir, Narodna obrana, br. 172, Osijek, 29. VII. 1914, 4. (zapovednik osječke 38. 
poljsko-topničke pukovnije pukovnik Vilim pl. Seppe imenovan je topničkim brigadirom)

49 Svečano polaganje prisege domobranaca, Narodna obrana, br. 176, Osijek, 4. VIII. 1914, 1.
50 Odbor za sabiranje priloga za Crveni krst i za porodice zaostale iza vojnika u boju, Narodna obrana, 

br. 177, Osijek, 5. VIII. 1914, 1-2.
51 Obustava, odnosno ograničenje civilnoga prometa na državnim željeznicama, Narodna obrana, br. 

178, Osijek, 6. VIII. 1914, 1.
52 Demarša u Beogradu - Rok ultimatuma sjutra u 6 sati u večer-, Narodna obrana, br. 167, Osijek, 24. 

VII. 1914, 1.
53 Diplomatski odnosi sa Srbijom prekinuti. Mobilizacija Previšnjom odlukom odredjena, Narodna obrana, 

br. 169, Osijek, 26. VII. 1914, 1.
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govini nisu se nalazile pod jedinstvenim zapovedništvom, nego su bile podeljene u 
razne carsko-kraljevske vojske te u odelima mađarskog Honvéda (domobranstva) ili 
austrijskog Landwehra, dakako sa različitim jezicima zapovedanja. Kao i u drugim 
slavonskim gradovima, osječki novaci behu raspoređeni u svojim vojnim jedicama: 
78. pešačkoj pukovniji, 28. pešačkoj domobranskoj pukovniji, te delom u 38. polj-
sko-topničkoj pukovniji i 12. ulanskoj pukovniji, regrutovanim iz čitave Slavonije (u 
dva regrutna centra u Osijeku i Požegi). U Osijeku i drugim gradovima, osnovani su 
dobrotvorni odbori za skoru podvorbu ranjenika i dolazećih vojnika pripremanih za 
rat protiv Srbije.54 Sa budućeg fronta javljali su se razni dopisnici, kao osječki dopisnici 
Die Drau, koje su svakodnevno izveštavali o vojnicima iz Slavonije, Srema i Bosne 
stacioniranim na granici Srbije, pod naslovom članka „Naš kućni bataljun u ratu”.55 
Novine su pretvorene u vojne novine sa nekoliko stranica koje su izveštavale o stanju 
sa pripremama za rat te obaveze stanovnika i pohvale onima koji su obaveze revno 
izvršavali. Ubrzo su u pripremama za rat vojne jedinice hrvatsko-slavonskog XIII. 
zbora, 78. i 28. pukovnija prozvane „Vraškom divizijom”,56 koje su imali ratnog dopi-
snika Roda-Roda (Alexandera Rosenfelda) koji ih je pratio do budućih ratišta i kasnije 
u Srbiji, a pisao je o njima i u „Neu Freie Presse”, iznoseći iskaze jednog ofi cira kako 
su neposlušni vojnici bili uhapšeni: „Bosanci i Hrvati su svojom hrabrošću izazvali 
strah i trepet na granici Srbije. Mi smo jedva mogli da zadržavamo momčad, a kamo 
li da ju nagovorimo, da se ukopa. Tekar od Srba su morali naučiti, kako se ukopava. 
U kasnijim borbama ukopavali su se rukama, ako nisu imali lopata.”57 Osnovani su 
po Slavoniji radi popune redova pukovnijama na frontovima novi vojni punidbeni 
odeli, tako je deo punidbenog zapovedništva 28. domobranske pukovnije je iz Osi-
jeka preseljeno u Požegu,58 ali je bezbednost građana sve više opadala, te su „gradski 
kapetani odredili policijsku raciju protiv vojnih begunaca, varalica, kartaša, pijanica 
i kradljivaca…”.59 Sve su bila češća dezerterstva i izbegavanje vojničke obveze,60 a da 
je red u gradu popustio upozoravalo se da se „bezuslovno zatvaraju kapije u 7 sati 
uveče”, kako bi se izvršile „racije na sumnjiva lica”.61 

Dezerterstva su postala učestala, te je preki sud uveden za „zločin bjegunstva” te se 
napominjalo da će svi oni koji učine „zločin bjegunstva” biti od prekog suda kažnjeni 
54 Državni arhiv Osijek, fond: Zapisnik grad. zastup., br. 337, 4. IX. 1914.
55 Unser Hausregiment im Kriege, Die Drau, Nr. 206, Esseck, 12. 09. 1914, 1.
56 Bojno remek-djelo, Hrvatska obrana, br. 229, Osijek, 26. IX. 1914, 1.
57 Ratna kronika „Vražja divizija” u bojevima kod Krupnja, Obzor, br. 128, Zagreb, 27. XI. 1914, 2.
58 Odlazak domobranskog popunidbenog zapovjedništva u Požegu, Hrvatska obrana, br. 167, Osijek, 26. 

VII. 1916, 4.
59 Racije u gradu Osijeku, Hrvatska obrana, br. 23, Osijek, 29. I. 1916, 4.
60 Pripomoć zločinu, Hrvatska obrana, br. 88., Osijek, 16. IV. 1917, 3. 
61 Zatvaranje kapija, Hrvatska obrana, br. 46, Osijek, 26. II. 1917, 4.
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smrću „ustreljenjem”.62 Određeni su posebni rigorozni postupci prema onim vojnici-
ma koji će biti zarobljeni na frontovima, a vraćali bi se kući, tretirali bi se od ratnog 
ministarstva kao veleizdajnici. Lokalne vlasti su trebale preuzeti iste „veleizdajnike” 
i podvrći ih kaznenom postupku i kažnjavanju,63 a građanske garde će kasnije zbog 
učestalih vojnih dezerterstva i čestih krađa građana, imati puno posla u održavanju 
javnog reda i mira u gradovima.64

Kasnije nije više bilo hapšenja u pripremama za rat, nije bilo volje za ratovanjem, 
a što pokazuju česta dezerterstva, pa stoga nije ni čudno kada su se u Osijek nakon 
putovanja sa bojišta vratile domobranske pukovnije u Hrvatsku i Slavoniju, priređe-
ni su im dočeci od strane gradskih načelnika i postajnih vojnih zapovednika. Tom 
prilikom su im održani govori sa naglaskom „kako su oni sada narodna vojska” te 
da se trebaju pokoravati Narodnom Veću kao vrhovnoj vlasti.65 Neki su organi vla-
sti, kao Osječko, nakon svećanih sednica gradskih poglavarstava konstatovali kako 
su gradovi i zemlje Hrvatske i Slavonije ušle u sastav nove države Kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca.66

POLITICAL AND MILITARY EVENTS IN SLAVONIA 
IMMEDIATELY BEFORE AND AFTER THE BALKAN WARS

Summary:

Although Slavonia, as part of Croatia, then called Croatia and Slavonia, was not 
situated at the front area of the fi ghts but in the background of the Balkan Wars, 
before the start of the First World War, there were great social and political tensions 
and preparations for the imminent gloomy turn of events. A few years before the 
Balkan wars, the socio-political crisis in Hungary and in Croatia and Slavonia was 
shaking the population, causing crises. Like in a situation of communicating vessels, 

62 Prijeki sud, Hrvatska obrana, br. 86, Osijek, 16. IV. 1918., 2. (Zakon proglašen 9. III. 1918. i regulisan 
člankom 183.)

63 Postupak sa veleizdajnicima, kad se vrate iz zarobljeništva, Hrvatska obrana, br. 104, Osijek, 7. V. 
1918. 2.

64 Osječka gradjanska garda, Hrvatska obrana, br. 112, Osijek, 16. V. 1918, 3.
65 Doček 28. domobranske pukovnije, Hrvatska obrana, br. 270, Osijek, 22. XI. 1918, 1.
66 Svećana sjednica gradskog zastupstva, Hrvatska obrana, br. 282, Osijek, 4. XII. 1918, 2-3.
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all the political events in Hungary were refl ected in Croatia and Slavonia. In Slavonia, 
as elsewhere in the southern Danube region, in the fi rst decade of the 20th century, 
agrarian-social conditions of the population were deteriorating steadily, due to the 
limited employment opportunities, available labour of the poor peasants in the fi eld 
of agrarian or food processing industry, which led to economic migration to the 
West and overseas. Socio-political and military developments in Osijek and Slavonia, 
before, and aft er the Balkan wars in Serbia, would soon become a military training 
ground for an attack on Serbia in the World War I. 

During and aft er the Balkan wars in Slavonia and Osijek, the following Austro-
Hungarian army units were being prepared: the 5th Army (XIII and VIII company), 
the 6th Army (XV and XVI. company) and the 2nd Army (IV, IX and VII company), 
including the third Bosnian Regiment (IV company). On the Serbian border, the fol-
lowing units were being prepared: the Croatian XIII company and the 36th and 42nd 
divisions, the Bosnian XI company and 40th, 48th Divisions, the 1st combined division, 
the Herzegovinian and Dalmatian XVI company and the 50th and 18th Divisions. Th e 
military units in Slavonia were not under a single command, but were divided into 
various Imperial and Royal armies or wearing the Hungarian Honvéd Army (Home 
Defence Forces) uniforms or the Austrian Landwehr, and, of course, under diff erent 
command languages  . 

Th e Osijek recruits were assigned to the military units during and aft er the Balkan 
Wars, and before the First World War they were in the 78th infantry regiment, the 
28th infantry home defence regiment, and partly in the 38th fi eld-artillery regiment 
and the 12th hussar regiment, recruited from all over Slavonia. Charity committees 
were established in Osijek for caring for the soon to be wounded and the incoming 
soldiers who were being prepared for the war against Serbia. At the same time, while 
Slavonia was dealing with its social problems and the war psychosis of the Austro-
Hungarian preparations for war with Serbia, Serbia was engaged in the liberation of 
the so-called Old Serbia from the Ottoman rule.
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СРПСКО-МАЂАРСКА ПОЛИТИЧКА ЈАВНОСТ 
О ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ

Апстракт: У тексту су анализиране основне саставнице мађарске и српске нацио-
налне политике у јужној Угарској у време Првог балканског рата у контексту деловања 
најзначајнијих државних институција Аустроугарске, представника српских пречан-
ских и мађарских, опозиционих и владајућих странака, посебно у светлу извештавања 
оних листова који су њихове програме доследно заступали и на тај начин објективно 
утицали на формирање већинског мишљења у политичкој јавности према борби бал-
канских народа за ослобођење од турске власти. Док су српски пречански листови у 
значајној мери настојали да одрже и оправдају усаглашено војевање Србије и Црне 
Горе за националну равноправност њихових дискриминисаних сународника, мађарска 
јавност се опредељивала за подршку званичној политици дефинисаној у Бечу, која је 
искључивала солидарност са хришћанским народима на Балкану и оспоравала српском 
народу право на национално ослобођење и државно уједињење.

Кључне речи: Мађари, Срби, Аустроугарска, Србија, Балкански рат, Јаша Томић, 
Васа Стајић, Вељко Петровић

* * *

Правно-политички положај Срба у угарском делу Хабзбуршке монархије, уочи 
избијања ратова за национално ослобођење и државно уједињење 1912. године 
дефинисан је законима донетим на Угарском сабору после 1867. године. Њима 
је формално санкционисана грађанска равноправност и црквено-просветна 
аутономија, која је искључивала могућност уважавања колективних права, по-
литичко-територијалне аутономије, равноправности српског и других немађар-



56 СРПСКЕ СТУДИ ЈЕ III / SERBIAN STUDIES III

ских народа са историјском, дипломатичком, мађарском политичком нацијом. 
Културно-просветне, образовне и духовно-црквене установе пречанских Срба 
настојале су у оквиру стечених надлежности очувати претпоставке за очување 
националног идентитета у друштвеним околностима које су наговештавале 
окончање институционално осмишљене асимилације у корист преовлађујуће 
мађарске државне идеје. Српске политичке странке, подељене и завађене у ок-
виру црквено-народних сабора, нејединствене и неорганизоване у посланичком 
заступању српских националних интереса на Угарском сабору, без усаглашено 
дефинисане националне доктрине према мађарској влади, Хрватском сабору и 
Бечком двору, настојале су, преко својих најугледнијих представника, одржавати 
себи наклоњену јавност у уверењу да заветна мисао Србије, која се односила 
првенствено на ослобођење Старе Србије од Османске власти, није изгубила на 
остварљивости и да ће идеја веће Србије превагнути над политиком која је терито-
ријалне границе Србије сводила на границе србијанске Србије. Однос световних, 
либерално-демократских представника српске политике у јужној Угарској, према 
властима у Београду, најчешће је упућивао на закључак да власти у Београду не 
воде довољно рачуна о интересима сународника, како на оним територијама на 
које су чиниле некада средњовековно Душаново царство тако и на простору на 
којем су Срби чинили етничку већину.1 

С друге стране, политика Аустроугарске у односу на Балкан, од 1906. године, 
ни у једном сегменту није одговарала националним интересима српског народа 
и због тога пречански Срби од ње нису могли ништа добро очекивати ни када 
је Први балкански рат почео. Мађарска Странка националног рада, на челу са 
грофом Иштваном Тисом, која је после коалиције странака 1910. године дошла 
на власт, поново је почела фаворизовати идеологију до тада владајућих горњих 
слојева мађарског друштва о потреби присутности Монархије на Балкану, с од-
говарајућим ослонцем који представља војна сила. Због тога је она била лојална 
хабзбуршкој династији и подржавала повећање бројности заједничке аустро-
угарске војске иако није подржавала ратне припреме великих размера и срљање 
у рат на Балкану, по сваку цену, тим пре што је имала одређене резерве пема 
намерама бечке „војничке странке’’ и кругова око престолонаследника Франца 
Фердинанда. То се уосталом најбоље видело у односима између престолонаслед-
ника и грофа Иштвана Тисе. Тек онда када је уз војни лоби стао и сам владар, 
Франц Јозеф, Тиса је био приморан на попуштање. Он је одбио и Тисину оставку, 
понуђену поводом расправе око војних питања, 1912. године.2 У привремени, 
антиратни савез, у једном тренутку, ушла је и мађарска конзервативна опозиција, 

1 Д. Микавица, Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад, 2006, 63–94.
2 Merényi Lászlo, Antimilitarista mozgalmak hazánkban a Monarchia katonai elökészületei ellen 1912. 

öszen (Антимилитаристички покрети у Мађарској против војних припрема Монархије у јесен 
1912), Hadtörténeti Közleményk, 2. sz, Budapest, 1962, 79–81.  
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коју је предводио Алберт Апоњи, гроф Ђула Андраши и гроф Зичи, али они су 
се супротставили балканским ратним настојањима искључиво водећи рачуна о 
интересима виших кругова мађарског друштва и антиратни блок су напустили већ 
крајем 1912. године. Од 17. фебруара 1912. године, када је за заједничког министра 
спољне политике изабран и први заменик владара, гроф Леополд Бертхолд, као 
Еренталов наследник и Фердинандов фаворит, постало је извесно оно што се 
слутило још од анексионе кризе, да експанзионистичка политика Аустроугарске 
не може рачунати на сарадњу са Русијом нити се може ослонити на начела која 
су својевремено дефинисана у Тројецарском уговору.

У Бертхолодовим нотама од 13. и 29. августа 1912, упућеним великим силама а 
затим и балканским државама, 1. и 29. августа 1912. године на прилично нејасан 
начин говорено је о потреби децентрализације европских турских покрајина, а 
као њихов непосредан повод, послужио је трећи устанак Албанаца у мају 1912. 
године, усмерен ка успостављању аутономне Албаније. У другој ноти, која је 
упућивала на то да је Беч већ био довољно обавештен преко посланика Аустро-
угарске у Београду, Иштвана Угрона, о преговорима балканских држава усме-
рених ка стварању савеза против Турске, највећи акценат је стављен на уређење 
Македоније, чиме је изазвано нарочито подозрење Бугарске и у контексту става 
званичних кругова Енглеске, Француске и Русије и штампе ових земаља додатно 
уверио мађарску јавност да је Бетхолдова политика нејасна, али ипак одржива, 
све до 1915. године, првенствено захваљујући поверењу аустроугарског владара.3 
Упоредо са интензивирањем напетости на Балкану, мађарска политичка штампа је 
све више окривљавала балканске државе због постојеће ситуације и потискивала 
у страну право балканских народа на самоопредељење. Мађарска, социјалистички 
и социјалдемократски опредељена политичка опција, коју су најбоље заступали 
Јожеф Погањ и Оскар Јаси, није могла битније утицати на мађарску политичку 
јавност и усмерити је ка подршци балканским народима у њиховој борби за 
национално ослобођење од турске власти.4 Делегације мађарског и аустријског 
парламента наизменично су заседале током септембра и октобра 1912. године, у 
знаку Бертхолдовог уверавања да ће аустроугарска дипломатија ефикасно дело-
вати у правцу мирног решавања балканске кризе, док су многе мађарске угледне 
јавне и политичке личности, као што су били Лајош Талоци и Иштван Буријан, 
већ увелико сматрале да је рат неизбежан, да велике силе нису довољно помогле 
Турској и да проширење балканских држава треба прихватити као реалност 
без обзира на то што оно није у интересу Аустроугарске, којој је Турска била 

3 Magyarország története, VII, 1267, 1273; Horváth Jenö, A balkáni kérdés utolsó fázisa 1895–192O, Bu-
dapest 1983, 86–88; Demeter Gábor, Kisállami tőrekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk 
idején (1912–1913), Budapest, 2007, 140. 

4 Тибор Пал, Мађарско политичко јавно мнење и српско питање на Балкану 1903–1914, докторска 
дисертација у рукопису, Нови Сад, 2009, 276–290.
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традиционални савезник. Одлука амбасадорске конференције у Лондону од 17. 
децембра, о оснивању албанске државе и обавезивању Србије да се повуче са 
јадранске обале, наишла је на разумевање и одобравање мађарске политичке 
јавности и објашњавана је као доказ „мудре спољне политике Аустроугарске”. 
Oваквом схватању су ишли у прилог предлози да се Србији уступи, као ком-
пензација, једна лука за трговачке потребе на Јадрану, која не би била у њеном 
поседу.5 Уопште, мађарски листови су, без обзира на одређене разлике између 
писања опозиционих и владиних листова и с изузетком који је представљала 
Социјалдемократска партија Угарске, водили рачуна првенствено о мађарским 
интересима, односно о могућим импликацијама Балканског рата на спољнопо-
литичке амбиције аустроугарске политике.

Репресивне мере према јужноугарским Србима, којима су прибегле мађарске 
власти, оправдаване су у листу Pesti Hirlap њиховим нелојалним држањем према 
Двојној Монархији. Провладин лист Az Este je критиковао пречанске Србе што 
се „окрећу од Аустроугарске”, помажу сународницима у добровољцима, храни и 
одећи, док је Pester Lloyd најоштријим речима оптуживао Србе јер кличу Србији 
и краљу Петру I Карађорђевићу, у градовима и селима Јужне Угарске окупљају 
агитаторе из Србије и упућују Србе на антиаустроугарско расположење. Полуз-
ванични лист Budapesti Tudositő je нарочито прекоревао српског велепоседника 
Лазара Дунђерског због тога што је приложио 30. 000 круна за Црвени крст у 
Србији, а провладин A Világ је објављивао како је у Панчеву ухапшен православни 
свештеник јер је клицањем српском краљу „увредио нашег краља”, док је у исто 
време новосадска Застава извештавала да је на саслушање у Сегедин одведен 
професор Васа Стајић јер је у Сомбору подстицао Србе на одушевљење ратном 
политиком Србије. Újvideki Napló, од мађарске владе субвенционисани недељ-
ник, указивао је како међу пречанским Србима има пуно оних којима су блиске 
„великосрпске тенденције”, али је уједно подсетио на изјаву српског патријарха 
Лукијана Богдановића да „Срби саосећају са Мађарима, јер су грађани мађарске 
државе, али им нико не може забранити да не деле бол и радост са браћом у Ср-
бији”. Жупанијски лист Bácsmegye je подсећао на тезу да је супремација мађарске 
културе над Србима неспорна, али често није био сагласан са другим мађарским 
листовима који су отворено заговарали предузимање репресивних мера према 
пречанским Србима. Слично је било извештавање Torontála, за кога је најважније 
било да Срби у Угарској своју солидарност са Србијом и српским народом у Бал-
канском рату не претпоставе Мађарској као њиховој домовини.6 С друге стране, 
за српски народ у Аустроугарској наступило је време тешких одлука. Упркос свим 
настојањима српске пречанске штампе да изражавање потпуне солидарности са 

5 Magyar Nemzet, 21. december 1912.
6 Pesti Hirlap, 28. XII 1912;  Az Este, 21. XI 1912;  Застава, 23. XI 1912, бр. 247; Bácmegye, 1. I 1913; 

Torontál, 12. XI 1912. 
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Србијом и Црном Гором усклади са уверавањем владајућих кругова да овдашње 
српско становништво остаје лојално држави у којој живе, објективне политичке 
околности у Угарској и изван ње су их упућивале на сазнање да помирљиво 
држање према мађарским властима, које је подразумевало и сузбијање сваког 
националног одушевљења, постаје немогуће. Посебно је укидање српске црквено-
просветне аутономије у Аустроугарској (1912) учврстило сазнање српске поли-
тичке јавности у целини да једино победоносан исход рата у који су заједнички 
ушле Србија и Црна Горе гарантује решење српског питања у целини, најпре на 
османском а у перспективи и на хабзбуршком државном простору.

Уочи почетка Балканског рата, Застава је писала о изневереним надама у 
младотурску револолуцију, предочавала да је преображај Турске у напредну др-
жаву неизводљив, да је положај поробљеног хришћанског становништва остао 
непромењен. Осуђивана је борба албанских устаника у циљу стицања аутономије 
Албаније, али само у оном делу који се односио на албански „немилостив прогон 
оне јадне српске раје што је тамо преостала” и територијалне аспирације које су 
укључивале и Стару Србију и део Македоније. На исти начин је критиковано 
решење македонског питања, које се сводило на формирање аутономне Македо-
није, која би обухватила цео битољски и солунски вилајет, скопски и јужни део 
призренског санџака јер је овакво решење водило Македонију у састав бугарске 
државе. Упозоравајући на искуства с Берлинског конгреса, позиване су балканске 
државе на споразумно деловање у заједничком интересу, а Србија и Црна Гора да 
се упуте Онамо, намо за брда она и оружјем ослободе своје сународнике. Застава 
је неколико дана пред избијање рата подсећала на државу коју су Срби изгубили 
на Косову пре 513 година, а Браник је отворено опомињао владу у Бечу да су сви 
Срби најодлучнији противници освајачке политике аустроугарске на Балкану.

Кад је рат почео, саопштавано је да је куцнуо час да се тиранин потисне у 
Азију, одакле је и дошао, на новосадским улицама су одушевљено поздрављани 
студенти који су одлазили у Србију да ступе у добровољачке одреде, а дезертер-
ство Срба из аустроугарске војске и њихово ступање у српску војску добијало је 
све веће размере. Са балканског ратишта су стизали дописи Јаше Томића, који је 
као очевидац јављао о рату за ослобођење балканских народа, док је књижевник 
Вељко Петровић позивао новосадске Србе да прикупљају већу материјалну помоћ, 
као што су то већ чиниле Босна и Далмација. Стихом Јована Јовановића Змаја Са 
Авале и Ловћена једна труба труби јављано је да ће се победници причестити у 
Самодрежи на Косову, док ће оне који се из боја не врате Обилић одвести пред 
цара Душана. Када је остварена заветна српска мисао и „свето Косово освећено”, 
извештавао је о „величанственом сусрету са историјом”, древним српским спо-
меницима Косову, Грачаници, Дечанима, Призрену, Пећкој патријаршији. Кнез 
Лазар и косововски јунаци су у пречанској штампи оживљавани и из народне 
традиције и митске вечности враћани у садашњост. Народна поезија, Косовски 



60 СРПСКЕ СТУДИ ЈЕ III / SERBIAN STUDIES III

мит и видовдански завет су стављани у директну функцију јачања ослободилачке 
мисли и били су необично надахнуће и за ратнике и за оне који су чезнули за 
ослобођењем, далеко од фронта. Јаша Томић је српског хероја у Балканском рату 
видео као инкарнацију античког хероја, а десетодневни марш српских војника 
преко сурових албанских планина изгледао му је величанственији од Ханибаловог, 
Суворовљевог и Наполеоновог преласка Алпа. Исто је мислио и Вељко Петровић. 
Посебно интересовање српске пречанске јавности изазивали су чланци Јаше 
Томића у којима се бавио арнаутским питањем. У њима је истицао да се разлози 
борбе Албанаца за независну државу не налазе ни у каквој дискриминацији, већ 
напротив да су они на страни и у улози злочинаца: „Арнаути у Старој Србији 
сушта су противност потиштеном племену. Они уживају оно што не ужива није-
дан народ у Европи: - не плаћају никакве порезе. Сваки час убију покојег пашу, 
који им се не допада, а турска влада не сме ни озбиљну истрагу да поведе... у току 
последњде две године погинуло је од њихове злочиначке руке на 400 српских 
душа, а за последњих 20 година иселило се од њихова зулума око 70. 000 Срба 
у Србију. Отимају, пале, силују и – још се буне’’.7 Изостајање сваког политичког 
морала и хришћанске солидарности било је очигледно једино у српском питању 
и то је Томић лако препознавао и предочавао читаоцима Заставе. „А гле, шта 
је у Старој Србији и за то нико нема ни речи! Европа нема свог интереса! До 
овако ниског ступња политичког морала, не беше се никад срозала европска 
дипломација као данас”, писао је Томић с незадовољством и огорчењем. У време 
када је Трећа српска армија освојила Косово и у великој борби победила на Ка-
чанику извештавао је о хуманом поступању косовских Срба према арнаутској 
деци: „Цео живот тога напаћеног народа везан је и испреплетан је са крвним и 
отимачким зверствима Арнаута. И опет српска жена прима милостиво у своју 
кућу аранутску децу. А то није учинила само ова српска кућа, него скоро све’’8. С 
одушевљењем, прецизно и ревносно, слао је дописе о подвизима српске војске, 
патњи и пожртвовању.српског народа и с поносом закључивао: „Било је крајње 
време да се наша браћа овде ослободе па ма се то како мало допадало арнаутском 
пријатељу грофу Бертхолду”.9 Опрадавао је политику Србије усмерену ка излазу 
на Јадранско море, писао о надмоћној српској култури у односу на Албанце, 
осуђивао неправедну политику великих европских сила према срспком народу 
и Краљевини Србији. 

Без обзира на велике жртве, нико од пречанских Срба није сумњао у оправда-
ност рата. Ратни циљеви Србије и Црне Горе изгледали су потпуно легитимни у 
сваком сегменту, што се најбоље видело приликом опсаде Скадра. Првој литур-

7 Ј. Томић, Политички списи, књ. 6, Нови Сад, 2006, 195. 
8 Застава, 19. октобар/1. новембар 1912, бр. 229.
9 Ј. Томић, нав. дело, 211.



61Српско-мађарска политичка јавност о Првом балканском рату 

гији у ослобођеном Гњилану присуствовао је и штаб генерала Боже Јанковића, 
а око препуне цркве маса народа је спонтано певала: „Ми смо с тобом, Петре 
Карађорђевићу, ми смо с тобом Светозаре Милетићу’’. Проширена, обновљена 
и ојачана Србија појављивала се као остварени национални идеал српског на-
рода испуњавајући поносом и романтичарским одушевљењем сваког Србина 
у Аустроугарској. Победе Срба настојали су искористити и представити као 
корисне по хрватски народ и хрватски листови, посебне када им је повода за то 
давала српска војска, која је у Скопљу певала Хеј Словени, Доста бесмо робови, 
Лијепа наша домовина, а у томе су их подстицали и српски пречански листови, 
који су о свему томе извештавали, посебно из пера Вељка Петровића. Од њега 
је стигла и вест да је првог дана Кумановске битке погинуо, као добровољац, 
син јединац академика Љубе Ковачевића, који се на сахрани следећим речима 
опростио од сина: „Сине, иди мирно, јер си Ти свој дуг отаџбини испунио... Иди 
спокојно пред престо Вечнога и кажи радосно Душану и Лазару, кажи свим ко-
совским мученицима да је Косово освећено. Вести о ослобођењу Косова читане 
су српским селима Угарске, испред олтара, у атарима. Васа Стајић је објавио у 
Новом Србину чланак Светли дани у којем пише: „Наде које су вековима таме 
и страдања одржале Српски Народ, снови толиких нараштаја српских, данас 
се увелико остварују... Над четири старе српске престолнице, над Пришти-
ном, новопазарским Расом, царским Скопљем и Призреном поносно се вије 
тробојна застава српска. На косовском разбојишту, у белој Грачаници цркви, 
одслужен је помен за навек освећеним косовским витезовима... Нека је част 
оним дивним херојима нашим знаним и незнаним, који крвљу својом натопише 
равнице Лима, Лаба, Мораве и Вардара, и који гробовима својим обележише 
границе веће и срећније Отаџбине. Нека им је слава, за вечита времена што 
нашем народу спраше љагу са образа, што нам за навек утврдише веру у нас 
саме и извојеваше нам поштовање и оних који су о нама зло говорили. И нека 
за навек, за далека поколења, остану у успомени ови светли дани и свети дани 
величанствене епопеје Народног Ослобођења, када је рујна светлост слободе, 
радости и наде обасјала нашу велику, нашу лепу и милију нам но икада Земљу 
Српску’’. Чак је и лист Српство, који је пре рата писао о Србији, по Скерлићевој 
оцени, горе него пештански и бечки листови, објављивао чланке у прилог рат-
ним напорима Србије, а власник овог листа, Миладин Свињарев, ступио је као 
лекар-добровољац у војску Србије и сам, повремено, слао дописе са фронта, и 
због својих заслуга одликован Орденом Светог Саве. Уопште, српски пречански 
листови су готово на истоветан начин извештавали о Првом балканском рату, 
па су чак и српски социјалисти у Угарској постали опредељени за позитивну 
оцену ратног избора Србије.

Често су, после завршетка рата, српски сељаци из Угарске долазили у Србију 
као на хаџилук, присуствовали народним светковинама, поздрављали српског 
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краља, српску војску и са већом сигурношћу прижељкивали дан када ће и њихо-
ва национална права бити испуњена. На друмовима јужне Угарске појавили су 
се путујући народни певачи и гуслари, звона на црквама су оглашавала победу 
Србије.10 Српски либерали су имали разлога да ликују над чињеницом да је идеја 
националног самоопредељења, коју су тако предано и уверљиво заступали на 
Угарском сабору, реализована на простору Старе Србије. Нове границе које су 
се успостављале од Првог балканског рата у многоме су подсећале управо на 
оне границе које су Милетић, Полит и други српски световни и црквени прва-
ци исцртавали и предвиђали деценијама уназад као посебно важан елеменат 
српског националног ослобођења и државног уједињења заснованог на савре-
меним, демократским начелима. Мишљење многих од њих да ће дело српског 
ослобођења бити пре изведено на простору Старе Србије и Македоније, него 
на простору Босне и Херцеговине, обистинило се.11

THE SERBO–HUNGARIAN POLITICAL PUBLIC 
ABOUT THE FIRST BALKAN WAR

Summary:

Th e First Balkan War in the political circles of Serbian and Hungarian politi-
cal representatives had a very special place. Due to irreconcilable diff erences to the 
understanding of the justifi cation of the war against Turkey, in the public could see 
the diff erence, which was based on the ideological and philosophical premise and 
political elements, which have resulted from the discrepancies for some considerable 
period. Unlike the sheets of Austria–Hungarian Serbs that sought to justify warfare 
of Serbian principalities for national equality of their discriminated compatriots, 
majority of Hungarian public opted for the offi  cial policy defi ned in Vienna, which 
excluded Christian solidarity with the peoples of the Balkans and challenged the 
right of Serbian people to national liberation and unifi cation.

10 Л. Ракић, Одјек Првог балканског рата у Војводини, Зборник Матице српске за историју, 42, 
Нови Сад, 1990, 39–47.

11 Д. Микавица, Михаило Полит Десанчић, вођа српских либерала у Аустроугарској, Нови Сад, 
2007, 432; Исти, Српско питање на Угарском сабору 1690–1918, Нови Сад, 2011, 234.
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ЧЕТНИЦИ У ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ 1912. ГОДИНЕ

Апстракт: Рад се бави учешћем четничких одреда непосредно пре Првог балканског 
рата 1912. године, и током њега, у општем контексту напора српске дипломатије и војске 
да се ослободи српски народ Старе Србије од турске власти. У жижу интересовања 
стављена је улога четничких одреда у остварењу ратног плана српске Врховне команде и 
њихов допринос брзом продирању српских трупа и пацификацији поседнутих области. 
Рад је написан на основу литературе, објављених мемоарских и документарних извора, 
штампе и архивске грађе.

Кључне речи: Отоманско Царство, Стара Србија, Косово и Метохија, Први 
балкански рат, Војвода Вук, Војислав Танкосић, Мердарска битка, Кумановска битка, 
Бакарно Гумно

* * *
Учешће четничких јединица у Првом балканском рату одговарајуће је 

приказано у српској историјографији. Њихова кооперација са трупама редовне 
српске војске обезбедила им је заступљеност у делима која се баве историјом 
Балканског рата у знатно већој мери него што је то случај са четничком акцијом 
пре самог рата. Активност четничких одреда у Рашкој и Полимљу обрађена 
је у делима Вукомна Шлипуровића и Војислава Суботића, док су деловања 
одреда војводе Војина Поповића Вука описана у два рада Владимира Илића. 
Сећања учесника четничких одреда такође су објављивана током балканских 
ратова и након њих. Будући да борбена делатност четничких одреда на Косову 
и Метохији, као и неборачке активности четника на том простору, до сада нису 
биле предмет стручне анализе, том сегменту четничког учешћа у Балканском 
рату у овом раду се посвећује нарочита пажња.
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Четворогодишња косовска вечера

Прогласом уставности у Турском царству 23. Јула 1908.1 окончана је српска 
четничка акција, као уосталом, и бугарска и грчка. Чете Срба, Бугара и Грка 
предале су се августа 1908. новим властима Царевине користићи се амнестијом, 
коју су оне прве дале свим политичким кривцима. Потпуно у источњачком 
миљеу, Младотурци су захвалили војводама због жртвовања у борби за Ус-
тав и једнакост, док су војводе њима захваљивале што су остварили циљеве 
заједничке борбе.2 Ласкања и узајамно надлагивање ипак није трајало дуго. 
Младотурци су паролу Отоманско Царство Отоманима од почетка желели да 
искористе у циљу асимилације, односно отоманизације хришћана у Царевини 
док су војводе и шефови њихових комитета ту идеју хтели да искористе за ја-
чање своје националне скупине. Српска четничка организација у прешевском 
крају и јужно од Шаре и Качаника,3 након Хуријета се претопила у политичку 
организацију Срба у Турској4 а њене некадашње војводе постале су угледни 
народни представници.5

Убрзо се показало да Младотурци нису били склони да толеришу постојање 
паралелних власти и узајамна неискреност убрзо је дала плодове. У прво време 
је четничким војводама власт оставила оружје и указивала им почасти, али је 

1 О Mладотурском преврату видети: J. Shaw, E. K. Shaw, History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey II, Cambridge University Press, 1977, 255-259; Ј. Хамза, Младотурската 
револуција во Османската империја, Скопје, 1995, 141-176; Историја Османског 
царства, приредио  Р. Мантран, Београд, 2002, 696-697. Истина је била сасвим 
другачија. Чете су се бориле за доминацију своје нације над другима, спремајући 
при том и крај турској власти. Са друге стране, један од циљева Младотурака било 
је  уништење хришћанских чета.

2 Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903 – 1914, књ. 3, Додатак, Организација 
Српска одбрана 1908. године, приредила Љ. Алексић-Пејковић, Београд, 2011, бр. 151, 156, 157; 
(=Додатак 3) Австриски документи за историјата на македонски народ 1907 – 1908, том 2, 
приредио Д. Зографски, Скопје, 1981, бр. 123, 124, 128, 129.

3 Мора се нагласити да српска четничка организација пре 1908. није постојала у Рашкој области и 
Метохији. У појединим српским селима Косовског Поморавља постојала је четничка курирска 
и јатачка служба али не и четничка организација у правом смислу. 

4 Да код српских дипломатских представника није било илузија о функционисању 
парламентаризма у Турској сведоче речи српског конзула Балугџића, који је  већ 2. августа 
1908. писао Министарству иностраних дела да предстоји борба: „Пушком и сабљом а ни мало 
гласачком куглицом.” АС, МИД, ППО, 1908, ред 711/5, Генерални конзулат Краљевине Србије, 
Скопље-МИД-у, Београд, без броја, 19. 7./2. 8. 1908. Из наведеног документа јасно се види да 
су српски четнички одбори једноставно преименовани у политичке одборе.

5 Августа 1908. на конференцији српских првака у Турској формиран је Привремени централ-
ни одбор српског народа у Турској. Између осталих, његови чланови били су и војводе Јован 
Бабунски, Глигор Соколовић и Петко Илић. Ј. М. Јовановић, Јужна Србија од краја 18. века до 
ослобођења, Београд, 1990, 177.
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зато организације поткопавала одоздо разоружавајући хришћанска села.6 У 
циљу потпуног онемогућења реактивирања четничких организација, власти 
су септембра 1909. донеле „Закон о сузбијању четничке акције у румелијским 
вилаjетима.” Тај закон је давао широка овлашћења војсци и полицији у анти-
четничким акцијама, а одговорност за сукоб војске са четама, по слову закона, 
сносило је село у чијем је атару примећена чета.7 Закон је прокламовао злу крв 
између становништва и чета јер први нису више били склони да се излажу 
ризику покоља и обескућења зарад љубави четника. Искључивши могућност 
организације становништва, власти су предузеле кораке и против вођа нека-
дашњих чета. Крајем 1909. и 1910. почеле су да спроводе ликвидацију војво-
да. Као жртве атентата пали су Мицко Крстић, Глигор Соколовић и бугарски 
војвода Васил Аџаларац. Крста Ковачевић је успео да избегне атентат, док је 
Јован Бабунски ухапшен због убиства.8 

У таквој ситуцији некадашње војводе и четници почели су поново да се одмећу. 
То нису биле чете у правом смислу, пошто су четници заправо само обилазили 
своје рејоне, кријући се и избегавајући сукобе са турском војском по сваку цену. 
Такву активност су прве обновиле бугарске и грчке чете 1910, док је српско „чето-
вање” поново почело крајем 1911. године у прешевском, кумановском, кривопала-
начком, велешком и прилепском крају, и у Поречу.9 Одметања српских четника, 
ако се изузме потреба заштите разоружаних српских села од напада арбанашких 
качака, била су више ствар престижа и страха од бугарске подвале10 него што су 
заиста била нужна. Српске и бугарске чете заједнички су обилазили села још од 
јануара 1912, и то понекад Срби бугарашка, а Бугари српска села.11 Свакако је то 
била последица српско-бугарских преговора на вишем нивоу. Обилажење села 

6 Организовано, наоружано село било је темељ и основа српске, грчке и бугарске четничке 
организације. Разоружавање сељака ипак је највише погађало Србе, јер је у градовима српска 
организација била занемарљива. У. Шешум, Српска четничка организација у Старој Србији 
1903–1908, теренска организација, Српске студије 2, Београд, 2011, 249-252.

7 Ј. М. Јовановић, Наведено дело, 179; В. Илић, Српска четничка акција 1903– 1912, Београд, 2003, 139.
8 В. Илић, Наведено дело, 139-140; Коџа, Четнички споменик, војвода Мицко, живот и рад, Скопље 

1930, 55-58; Први Балкански рат и крај Османског царства на Балкану, Београд, 2007, М. 
Златановић, Комитски покрет пред Први балкански рат, 169-170; В. Трбић, Меомари, Казивања 
и доживљаји војводе велешког, књ. 1, приредили А. Драшковић и С. Ристевски, Београд, 1996, 
222-229, 248-257. (=Мемоари 1) Бабунски  је по казивању Трбића заиста и извршио убиство, 
али је приликом спровода успео да побегне и домогне се Србије.

9 Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, књ. 5, св 1, приредио, М. Војводић, 
Београд, 1985, бр. 436. (=Документи 5-1) В. Илић, Наведено дело, 140-143; Мемоари 1, 241, 
269-270.

10 Бугарске војводе и вође организације на све стране су проповедале братство са Србима и 
српским четама још од краја 1910. године.

11 Документи 5-1, бр.  31, 139, 169,  225, 400.
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које су вршиле чете није било исто што и четничка акција, а још мање четничка 
организација. Одметнуте српске чете Крсте Ковачевића, Петка Илића, Бошка Ви-
рјанца, Николе Мартиновића, Данета Стојановића и Михаила Јосифовића, као и 
убачене поједине чете из Србије, више су биле средство притиска на колебљива 
села и симбол отпора него што су стварно представљале борбене одреде.12 Горских 
штабова, односно координације међу четама и заједничке команде није било до 
лета 1912, док се наоружавању народа приступило непосредно пред избијање 
Балканског рата.13 Ипак, присуство чета држало је становништво у напетости. 
Шефови штабова су стигли на терен у јуну 1912, за Источно Повардарје – на пла-
нину Козјак, поручник Светозар Ранковић са помоћником Николом Брзаковићем, 
а за Западно Повардарје поручник Недељковић и помоћник потпоручник Милан 
Ђокић.14 Шефови су увели реда и спровели организацију и од српске границе, 
преко Прешевске, Кумановске и Кривопаланачке казе до Бабуне и Пореча. Свуда 
су формирани сеоски одбори и курирска служба, и наименоване су сеоске чете. 
Организованим српским сељацима било је потребно само дати оружје па да се 
организација потпуно обнови у старом виду. 

На Косову и Метохији уставност није донела завођење реда. Арбанаси са 
Косова и Метохије, који су за време револуције 1908. пришли покрету Младоту-
рака због противљења реформама, већ су се од 1909. налазили у стању латентне 
побуне. И у новом стању одбијали да се разоружају, служе војску и плаћају порез. 
Власт није спречавала анархију нити је радикално гушила побуне муслимана са 
границе Царства исправно рачунајући да они представљају бедем према Србији 
и Црној Гори, већ је прибегавала преговорима праћеним концентрисањем трупа 
и мањим окршајима. Покушај власти да Арбанасе смири преговорима довео је 
у лето 1912. до побуне великих размера. Наоружане групе Арбанаса су заузеле 
Пећ, Приштину, Призрен и Скопље, и након тога приморале власти да им дозволе 
живот по њиховим обичајима, односно даљи наставак анархије.15 

12 Готово занемарљив број сукоба српских чета сведоче о томе. У 1911. и 1912. забележена су 
само три сукоба. Два сукоба Данета Стојановића и Бошка Вирјанца са качацима у Поречу и 
сукоб чете војводе Томе Ковачевића ( убачена из Србије) код Шумате Трнице априла 1912. 
са турским сеоским стражама. В. Трбић, Мемоари 1, 241; В. Илић, Наведено дело 143; И. Ж. 
Трифуновић, Крв Четника, Београд, 1930, 18-21. Сукоба са бугарским четницима није било 
уопште. „Борба” код Страцина, где је погинуо војвода Петко Илић, није била борба. Илића 
су позвали Страцинци у село да га организује  и убили га на превару кроз одшкринута врата. 
И. Ж. Трифуновић, Крв Четника, Београд, 1930, 14-18; Документи 5-1, бр. 216, 230.

13 Просветни радници и представници народа у Поречу жалили су се крајем маја 1912. битољском 
конзулу на неозбиљан рад српских чета и ултимативно тражили наоружавање народа, шефа 
штаба, официре и правилник за војводе. Из њихових тражњи се јасно види да је рад заиста 
био неозбиљан све до почетка јуна, када су шефови и официри послати на терен.  Документи 
5-1, бр. 436.

14 В. Илић, Наведено дело, 145-146.
15 М. Јагодић, Српско-албански односи у Косовском вилајету 1878–1912, Београд, 2009, 93-127.
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Србија је, испод жита, од почетка подржавала побуну Арбанаса на својој гра-
ници хватајући бесу са појединим главарима и делећи оружје. Таквим поступањем 
српска дипломатија радила је на сламању отпорне моћи Царства, проширивала јаз 
између власти и Арбанаса и настојала да заштити српско становништво, које је у 
побуни могло бити сатрвено.16 Као повереници српске владе на Косову преговоре 
су са арбанашким главарима током 1912. водили српски официри Драгутин Ди-
митријевић Апис, Божин Симић и Војислав Танкосић.17 Официри су конкретно 
нудили помоћ у побуни и договарали се о заједничком отпору Аустроугарској 
у случају њене војне интервенције. Свакако су официри, углавном комите или 
чланови Народне одбране, имали и задатак да испитају став Арбанаса према 
Србији у случају српско-турског рата. 

Од краја лета 1912, када је рат са Турском већ био у припреми, председник 
српске владе Никола Пашић почео је на Косову да спроводи старе постула-
те своје заграничне политике. Арбанасима у Лабу дељен је обилато новац у 
очекивању пасивности након објаве рата,18 док су Милан Ракић, секретар 
Министарства спољних послова и Богдан Раденковић радили на организовању 
Срба на Kосову у смислу стварања комитских чета.19 Пашић је из разумљивог 
неповерења према Арбанасима и страха од погрома над косовским Србима 
ипак наређивао да се исплата последњих рата Арбанасима, наоружавање 
Срба на Косову и активирање заграничних домородачких чета изврши на 
дан-два пред објаву рата. У међувремену је наређивао да се Арбанаси убеђују 
да Србија стреми њиховом ослобођењу од Младотурака и да ће им у случају 
недавања отпора српској војсци бити загарантовани право живота, имовине 
и вероисповести и опроштај пређашњих „грехова” према Србима.20 Дељење 
новца, преговори и гаранције били су увод у почетак борби октобра 1912. 
године.

16 М. Јагодић, Наведено дело, 348-360.
17 М. Јагодић, Наведено дело, 356, 360; Документи 5-1, бр. 281, 525.  Капетан Војислав Танкосић, 

бивши четнички војвода и шеф штаба Источног Повардарја, кретао се током своје мисије 
августа 1912. по Косову са четом формираном од тамошњих Срба све до Вучитрна, наравно 
као савезник Арбанаса. Документи 5-1, бр. 535, 651.

18 М. Јагодић, Наведено дело, 361; Документи 5-2, бр. 555. Долина ширине 15 км у близини 
караула Васиљевац и Мердаре представљала је савршену стазу за пролаз српских четника у 
позадину турске војске, или повољан правац за наступање српских трупа ка Приштини, при 
чему би прва станица била Лаб.  Лаб је представљао област компактно насељену Арбанасима, 
тако да су њихово савезништво или бар пасивност могли да омогуће пролаз четника и да 
олакшају наступање трупа. Очигледно да је Никола Пашић из тог разлога засипао новцем 
лапске Арбанасе. О стратешком положају долине видети: Б. Ратковић, Ослобођење Косова и 
Метохије 1912,  Београд, 1997,  60-64.

19 Документи 5-2, бр. 646, 663.
20 М. Јагодић, Наведено дело, 362; Документи 5-2, бр. 663.
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Док су на Косову и Метохији због арбанашке побуне и сарадње Србије са 
побуњеницима Срби бар добили привремени одушак, у Рашкој области трпели 
су након Хуријета исти притисак од турских власти и локалних муслимана као 
и у време владавине Абдул Хамида. Младотурци су у Рашкој области не само 
толерисали злочине војске, полиције и муслиманских хајдука над Србима21 
него су чак и погоршавали њихов положај досељавајући мухаџире и упркос 
Саферској наредби дозвољавали терање чифчија са поседа, све у циљу расеља-
вања српског становништва из пограничних крајева.22 Притисак на Србе и 
могућност рата са Аустроугарском довео је већ крајем 1908. до потребе ства-
рања четничке одбрамбене организације у Рашкој и Полимљу. Крајем 1908. на 
састанку српских конзула у Турској одлучено је да се оснују два обавештајна 
центра, на Јавору и Кокином Броду, и да се српско становништво наоружа и 
организује у војне чете и добровољачке одреде.23 Заступник министра вој-
ног Љубомир Стојановић24 у том је циљу маја 1909. дао наредбу официрима 
ужичког пука и начелнику Ужичког округа да приступе рекогницирању, ор-
ганизовању и наоружавању Срба у Рашкој и Полимљу ради борбе против 
уплива Аустроугарске и припреме рата против Турске. Српски официри су 
наредбу извршили, саставили правилник организације и захваљујући добром 
одзиву становништва фомирали бројне чете и солидну револуционарну мре-
жу курура, јатака и обавештајаца.25 Након што је Србија признала анексију 

21 В. Шалипуровић, Културно-просветне и политичке организације у Полимљу и Рашкој 1903–
1912, Београд,  1972, 305-314.

22 Након анексије Босне и Херцеговине 1909. одређен број муслимана се повлачио на преостале 
турске територије не желећи да живи у хришћанској држави. Младотурци су потпуно у духу 
своје исламистичке политике одлучили да их населе у крајевима према српској и црногорско 
граници. Делимично у том циљу, спроведен је попис имања 1910. у Косовском вилајету. 
Државна пописна комисија је имовину на чифлуцима уписивала у власништво ага и тиме 
поставила темељ за лакше терање чивчија. Будући да је земљишни закон – Саферска наредба из 
1859, спречавао аге и бегове да отерају чивчију уколико обрађује земљу, Младотурци су донели 
пропис да се свуда у Нововарошкој, Новопазарској и Пријепољској кази закључују уговори 
између чивчија и ага под неповољнијим условима за чивчију. Потписивање уговора било је 
прописано и Саферском наредбом, али у пракси то није рађено. Одбијање потписивања од 
стране чивчије повлачило је губитак права становања на чифлуку. По истом пропису, након 
истека уговора ага је могао да отера чивчију ако није био задовољан његовим радом. Тиме 
је легализовано терање чивчија, чији су поседи капарисани за мухаџире. В. Шалипуровић, 
Наведено дело, 324-322; М. Јагодић, Наведено дело, 169-171. 

23 В. Шалипуровић, Наведено дело, 347-348.
24 Љубомир Стојановић је од јануара 1909. попуњавао ресор Министарства војног замењујући 

разрешеног генерала Михаила Живковића. Стојановић је имао доста искуства у револуционим 
пословима, будући да је од 1903. био члан Централног одбора српске четничке организације. 
Све српске владе, Београд, 1992, 77. 

25 В. Шалипуровић, Наведено дело, 348-359. Правилник организације истакао је као свој циљ 
борбу против уплива Аустроугарске у Рашкој и  Полимљу, борбу против њених трупа 
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Босне и Херцеговине, Министарство иностраних дела је, не желећи заплете са 
Аустроугарском, наложило Министарству војном да распусти организацију и 
чете, и да прекине са наоружавањем Срба. Министарство војно је прихватило 
наредбу министарства надлежног за заграничне послове, али већ формиране 
и одметнуте чете то често нису могле, будући да су се одметањем потпуно 
компромитовале пред турским властима. Уосталом, поменути притисци тур-
ских власти у неким крајевима су просто приморавали Србе на одметање у 
чете.26 Зло стање Срба и стишавање напетости са Аустроугарском већ 1911. 
иницирали су потребу поновног оружаног организовања. Министар војни 
Степа Степановић приступио је маја те године извођењу Организације у Раш-
кој и Полимљу. На граници су формирана три организационо-обавештајна 
центра: у варошици Рашкој, на Јавору и на Мокрој гори. Из ових центара је 
повезивана мрежа повереника и обавештајаца, чета и курира у дубини турс-
ке територије и издавано оружје повереницима и њиховим сарадницима.27 
Активност организације се појачала од пролећа 1912. у ишчекивању српско-
турског рата. Центри са границе су преко повереника организовали центре 
у околини Прибоја, Нове Вароши, Новог Пазара, Митровице и у Ибарском 
Колашину и отпочели поделу модерног наоружања свим за пушку дораслим 
становницима.28 У пролеће 1912. одметнуо се са четом и деловао од српске 
границе на Јавору до Пријепоља учитељ Сретен Вукосављевић. Он је насту-
пио као координатор граничних и центара у дубини Турске, и као шеф свих 
одметнутих чета. Вукосављевић је вршио дужност и четовође и организатора 
врло успешно. Чете којима је руководио имале су задатак да непосредно пре 
отпочињања ратних операција прекину комуникације, пресеку телеграфске 
жице и на сваки начин припреме пут српској војсци. Ипак, у стању ратне пси-

у случају уласка, и стварање чета које би помогле наступање трупа Србије и Црне Горе у 
случају рата са Турском. Организацијом би руководио Главни одбор у Београду састављен 
од представника Министарства иностраних дела, финансија и војске.  Одбор би наређења 
издавао Извршном одбору у Ужицу а овај преко Јавора одбору на самом терену. Предвиђена је 
подела организационих сфера са Црном Гором на линији Ћехотина-Бијело Поље, делимично 
наоружање народа и формирање обавештајне службе. Структура организације је сем састава 
Главног одбора представљала копију Српске четничке организације за прекошарске крајеве. 
Српска влада прихватила је овај нацрт организације, али по свој прилици она никада није 
спроведена у дело.

26 Од друге половине 1909. у Рашкој и Полимљу деловало је шест до седам српских одметничких 
чета. Чете су вршиле ликвидације зулумћара и гониле чете муслиманских хајдука, а често 
су се бавиле и пљачком. Тако је чета Петра Азањца „конфисковала” 25 волова извесном аги 
зато што је чету пријавио властима.

27 В. Шалипуровић, Наведено дело, 365-367
28 Масовније наоружавање српског становништва није предузето током 1911. године. Страх од 

турских и аустроугарских шпијуна, као и чињеница да опште наоружавање не би промакло 
властима, потпуно оправдава обазривост министра. В. Шалипуровић, Наведено дело, 368-371.
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хозе главни задатак ових чета био је спречавање покоља над Србима од стране 
муслиманског башибозука и недисциплинованих одреда редифа.29 

Септембра 1912. четничка организација је постојала у прешевском, куманов-
ском, кривопаланачком, велешком, кичевском и прилепском крају, и у Рашкој и 
Полимљу. Овим крајевима крстариле су и српске чете под командом штабова или 
повереника српске владе са границе. Извршено је наоружавање Рашке, Полимља, 
делимично и Ибарског Колашина, док се за наоружавање прешевског и прекошар-
ских крајева чекала поуздана одлука о тренутку избијања рата и њих су имале да на-
оружају чете које су требале да дођу као претходница српске војске пре објаве рата. 

Четничка Мобилизација у Србији и Турској

Почетком септембра 1912. по свој прилици је одлучено да се четнички одреди 
искористе на три начина. Прва, искуснија група четничких одреда под коман-
дом старих војвода и четника имала је да пређе у граничне области Турске пре 
избијања рата у циљу припреме канала и организације становништва за долазак 
друге групе четничких одреда, састављених од добровољаца, који су требали 
да наступају испред српске војске као диверзанти и извиђачи на дан-два пре 
објаве рата. Обе ове групе имале су задатак да делују у Прешевској, Куманов-
ској и Кривопаланачкој кази. Трећа, притајена група, оличена у послушницима 
војводе Василија Трбића имала је задатак да субверзивним делатностима омета 
мобилизацију и концентрацију турских снага у кланцима Бабуне у Велешкој 
кази и да ступи у активно борбено дејство по приближавању Вардару друге 
четничке групе или српске војске.30

Стога је Народна одбрана, која је по налозима Министарства иностраних дела 
водила револуционарну мрежу у прешевском крају и прекошарју, средином сеп-
тембра 1912. послала преко границе капетана Војина Поповића Вука у својству 
ратног начелника горског штаба. У друштву војвода Јована Бабунског, Спасе Гарде, 
Крсте Ковачевића, Ванђела Димитријевића, Јована Довезенског, Доксима Миха-
иловића и Душана Димитријевића и око 40 четника, Поповић се око 15. 9. 1912. 
отиснуо у дубину турске територије зауставивши се на планини Козјак. Војин 
Поповић и његови сарадници имали су задатак да изведу наоружавање станов-
ништва и тиме у ишчекивању покрета српских трупа постојећу организацију ставе 

29 В. Шалипуровић, Наведено дело, 365.
30 Василије Трбић је након сатанка са престолонаследником Александром у Београду, крајем 

септембра 1912, и детаљним упознавањем са активностима које је имао да спроведе у 
Турској кренуо за велешки крај почетком октобра 1912. Пошто је на волшебан начин умакао 
заптијама након хапшења, одметнуо се у шуму и почео да ставља у погон прилепско-велешку 
организацију. Мемоари 1, 288-294.
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у пун погон. Дотадашњи шеф штаба Источног Повардарја Светозар Ранковић 
ставио се са својим четама под команду војводе Вука. На Козјаку је нови штаб 
предузео наоружавање и мобилизацију сељака кривопаланачких, кумановских и 
кратовских села и утврђивање врха Козјака за случај напада јачих турских снага. 
До тренутка избијања рата капетан Поповић је већ имао под командом око 1 300 
наоружаних сељака и 200 четника на самом Козјаку, не рачунајући милицију, која 
је свакако остављена у суседству арбанашких села и села са турским постајама.31 

Мобилизација четника, односно одреда који су требали на граници да че-
кају почетак рата, објављена је на два дана пре мобилизације српске војске, 
28. 9. 1912. године. Мобилизацију су по налогу генерала Радомира Путника 
спроводили мајори Алимпије Марјановић и Милан Васић, секретар Народне 
одбране, који је именован за шефа четничке организације при Обавештајном 
одсеку Врховне команде.32 Главни мобилизациони центри били су Прокупље, 
Врање и Рашка, где су одабир будућих четника вршили капетани Војислав 
Танкосић, Љубомир Вуловић и мајор Радоје Пантић. Мобилизација је завршена 
до 18. 10. 1912. и од мобилисаних четника формирано је пет одреда: Лапски, 
Гњилански, Лисички, Луковски четнички одред, Феризовићки одред Милутина 
Драговића33, као и две чете на Јавору. Укупно су четнички одреди у Србији 
бројали око 1 000 бораца и нису имали посебни штаб ни команду, већ им је 
надређени био комадант граничне трупе Алимпије Марјановић, а задатке су 
добијали од Обавештајног одсека Врховне команде. На положајима су били 
потчињени и командантима на чијем су фронту деловали.34 

Четнички одреди са границе, као и они који су већ били у Турској, имали 
су да одиграју важну улогу у предстојећем сукобу. Ратни план српске Врховне 
команде предвиђао је брзо наступање главнине снага, односно Прве армије, ка 
Овчем пољу и што скорију решавајућу битку, како би се искористила очекивана 
спорост турске мобилизације. Трећа српска армија требала је да изврши продор 
на Косово и да се, што је могуће брже, спусти преко Приштине до Скопља и 
тиме заштити бок Прве армије. Друга армија у садејству са бугарским снагама 
имала је да надире од тромеђе Србије, Бугарске и Турске на југоисток и да се на 
Овчем пољу нађе на крилу главнине. Јаворска бригада и Ибарска војска имале су 
31 В. Илић, Четнички одред војводе Војина Поповића Вука у Првом балканском рату, Први 

балкански рат 1912. године и крај Османског царства на Балкану, Београд, 2007, 175-176; 
(=Четнички одред) Јован С. Бабунски о себи, Споменица Јована С. Бабунског, приредио Ј. 
Хаџи-Васиљевић, Београд , 1921, 23.

32 Четнички одред, 175.
33 Милутин Драговић је био народни посланик из Врања. На ванредном сазиву Народне 

скупштине, на којој се одлучивало о рату, изјавио је да ће о свом трошку формирати и повести 
чету. Његова чета је дејствовала у гњиланском крају. Илустрована ратна хроника 1912–1913, 
бр. 15, 5-6.

34 Четнички одред, 175.
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задатак да ослободе Рашку област и Полимље.35 У складу са овако замишљеним 
планом, четничким одредима је стављено у задатак да што више повећају брзину 
надирања српске војске нападом на граничне положаје из унутрашњости Турс-
ке, дизањем народа на оружје, растурањем башибозучких одреда, прекидањем 
комунукација, обавештајним радом и отежавањем снабдевања турске војске. 
Готово сви четнички одреди на граници налазили су се на положајима Треће 
српске армије, то јест према Косову. Само се заостала чета из одреда војводе 
Вука под командом Душана Поповића до средине октобра налазила у Врању, 
на положајјима Прве армије, са задатком да очисти турске посаде од Козјака до 
границе. Чети Сретена Вукосављевића, која је већ деловала у Рашкој области, 
имале су са положаја Ибарске војске да се придруже чете наредника војводе 
Живка Гвоздића и потпоручника Панте Миладиновића.36

Преквалификација на Мердару

Два дана пре објаве рата, у ноћи између 15. и 16. октобра, Лапски четнички 
одред капетана Војислава Танкосића покушао је по личном наређењу начелника 
штаба Врховне команде генерала Радомира Путника пребацивање у долину 
Лаба поред карауле Мердаре.37 Успешан прелаз на том месту базирао се на уве-
рености српске дипломтије и Врховне команде да новац38 који је просут у Лабу 
међу Арбанасе није бачен у бунар.39 По утврђеном четничком рецепту, прелаз 
је требао да се изврши помоћу диверзије, односно нападом једног дела одреда 
на карауле Репоњу и Мировац, што би привукло пажњу Турака и дало времена 
главнини да се пробије поред карауле Мердаре. Сваки предратни прелаз преко 
границе овим начином изискивао је и постојање курира на турској страни који 
би чету брзо спровели на сигурно, па је готово немогуће замислити да је Тан-

35 С. Скоко, Војвода Радомир Путник 1, Београд, 1990,  244-245.
36 Српска четничка акција, 145-146; П. Пејчић, Четнички покрет у Краљевини Србији 1903–1918, 

Крагујевац,  2007, 124, 129, 131, 133, 134-136.
37 М. Лазаревић, Наши ратови за ослобођење и уједињење, Српско-турски рат 1912, књ. 1, 

Београд, 1929, 104. ( =Наши ратови 1), В. Вукумировић, Први корак ка слободи, Добровољци 
у ратовима Србије 1912–1918, доживљаји и сећања, књ. 1. приредио Р. Кашанин, Београд, 1971, 
12.

38 Радило се о великој суми чак и за државни буџет. Упоредбе ради, рата којом су Арбанаси 
мамљени пред сам почетак рата износила је 25 000 динара, док је целокупни буџет Српске 
четничке организације у 1904. износио 200 000. динара. Додатак 1, бр. 45, 50;  Документи 
5-1, бр. 555.

39 Почетком октобра 1912. српски обавештајци су јављали о дефетистичком расположењу 
Арбанаса у Лабу и њиховој спремности да мирно пропусте српске трупе.  Документи 5-2, 
бр. 555, 565.
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косић покушао прелаз без обезбеђивања арбанашких курира.40 План преласка 
ипак се није остварио. Четници су на Репоњи отишли даље од диверзије и утвр-
дили се на караули. На Мировцу су били одбијени, док је главнина спречена у 
преласку.41 Утврђивање на караули, мимо плана, извесно је последица састава 
одреда. Четници су били махом млади, неискусни национални идеалисти,42 
који су приликом четничке обуке напајани причама о Чегру, Четирцу и Чело-
пеку. Јак отпор српских четника довео је до битке пре почетка рата. На турској 
страни границу су још раније посели углавном Арбанаси који, као ни четници, 
нису марили за чињеницу да се Србија и Турска још не налазе у рату, па се од 
граничног инцидента изродила тродневна Мердарска битка, у којој су узеле 
учешће и српска и турска војска, па је извођење претходно планираног задатка 
Лапског одреда било потпуно искључено.43 

Мердарска битка вођена је на целом простору који је заузимала српска Трећа 
армија и готово на свим тачкама је представљала двобоје граничних караула и 
40 О извесном постојању споразума Танкосића и појединих Арбанаса говори једна епизода из 

борби на Мердару 16. октобра. Током борби тога дана, једна група Арбанаса је пошла са белим 
заставама и без оружја према српским комитама. Поручник-комита Милан М. Поповић наредио 
је својим четницима да крену ка Арбанасима пошто је препознао свог повереника. Док се 
Поповић грлио са њим један други Арбанас га је убоо ножем. Балкански рат 1912-1913 у слици 
и речи, уредник М. Шијачки, бр. 5, 71. Ова епизода се обично узима као пример арбанашког 
лукавства и подлости, али када се све изречено има на уму, пре ће бити да се Арбанас са ножем 
или преломио у последњем тренутку или је послат по задатку од протурске арбанашке групе. 

41 О борбама Лапског одреда 15-20. 10. 1912. видети опширније: Д. Савић, Драгољуб Џилић 
Стриц објављује рат Турској, Добровољци у ратовима Србије 1912-1918, доживљаји и сећања, 
књ. 1. приредио Р. Кашанин, Београд, 1971, 47-50; .Наши ратови 1, 105; Б. Ратковић, Наведено 
дело, 88-90; С. Скоко, Наведено дело, 248-251; П. Пејчић, Наведено дело, 124-129; Балкански 
рат 1912-1913 у слици и речи, уредник М. Шијачки, бр. 7, 109; Исто, бр. 8, 118; Илустрована 
ратна кроника 1912-1913, бр. 2, 13-14; Исто, бр. 4, 11-14; Исто, бр. 10, 12-14; Исто, бр. 11, 
10-13;  Исто, бр. 12, 11-14; Исто, бр. 13, 10-11. 

42 У Танкосићевом одреду била је присутна српска омладина из свих српских крајева. Измећу 
осталих, у његовом одреду је био и ђак београдске реалке, Мустафа Голубић, Србин муслиман 
из Стоца са осталим Младобосанцима, док је Гаврило Принцип због слабог здравља одбијен 
при мобилизацији. О младости и идеализму ове комитске омладине сведочи и податак да је 
између осталих студената и ђака у Танкосићевом одреду било чак пет питомаца Призренске 
богословије.  Д. Савић, Драгољуб Џилић Стриц објављује рат Турској, Добровољци у ратовима 
Србије 1912–1918, доживљаји и сећања, књ. 1. приредио Р. Кашанин, Београд, 1971, 45-46. Б. 
Јокановић, Крстом, пером и мачем, свештенство у служби своме народу, Цетиње, 1999, 154-155.  

43 Готово сви аутори који су писали о почетку Првог балканског рата са мање или више резерве 
износили су претпоставку да је капетан Војислав Танкосић на своју руку покушао агресиван 
прелаз са намером да спречи дипломатско спречавање ослободилачког рата. Након изнесених 
података о мићењу лапских Арбанаса, о случају поручника Поповића и раније комитске 
праксе преласка границе, таква могућност остаје мало вероватна. Треба имати у виду да је 
Танкосић од стране Аутроугарске узет као одговорник за избијање Првог светског рата и да је 
то мишљење касније завладало и у Србији. Биће да је митологизација његове личности након 
ослобођења и неупућеност савременика постхумно дала Танкосићу заслугу или одговорност 
коју он није имао.
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међусобну паљевину граничних села.44 Четнички одреди, који су се углавном 
и налазили у српским караулама, дали су значајан допринос успеху српског 
оружја, будући да су четници били искусни у бомбашким нападима, пресудним 
за освајање турских утврђених граничних положаја. Тако је Лисички четнички 
одред капетана Душана Секулића и део Лапског одреда под командом Љубо-
мира Вуловића 17. и 18. октобра, заједно са одредом трећепозиваца, одбранио 
српску караулу Лисица и заузео истоимену турску караулу и караулу Мутиводу 
продревши у позадину турске одбране на том рејону.45 Лисички положај иначе је 
представљао најближу и најдоминантнију тачку према Приштини. Истовремено, 
Гњилански одред Божина Симића, заједно са четом Милутина Драговића, водио 
је борбе код карауле Веља Глава испред Медвеђе, одбијајући нападе Арбанаса. 
Одред је одбранио караулу, а затим заузео турске карауле Копиљак и Црни 
Врх.46 Луковски четнички одред Павла Блажарића и чета колашинског проте 
Вукајла Божовића такође су, избијањем битке, приморани на одбрану границе, 
која је на њиховом сектору била угрожена, одложивши тако планирани упад ка 
Ибарском Колашину и Митровици.47 Њима се у једном тренутку придружио и 
одред од 200 Црногораца из Топлице, добровољаца четника.48

Четнички одреди су у Мердарској бици деловали раме уз раме са регуларним 
трупама српске Треће армије, што је потпуно онемогућило њихове планира-
не активности пре избијања рата. Прелаз у турску позадину није извршен на 
сектору Треће армије, па су се четници тамо користили само као боље наору-
жани водови пешадије. Командант Треће армије генерал Божа Јанковић, као 
председник Народне одбране, надао се у предратне везе са Арбанасима, па је 
спутавао офанзивност одреда, наређујући строгу одбрану границе без дужег 
задржавања на турској страни пре објаве рата.49 Мердарска битка је ипак донела 
победу српском оружју. Рат је објављен трећег дана битке 19. 10. 1912. године, 

44 О Мердарској бици у општем контексту Првог балканског рата видети: С. Скоко, Наведено 
дело, 248-269; Наши ратови 1, 92-225; Б. Ратковић, Наведено дело, 92-147.

45 Љ. Врслаловић, Бој на Лисици, погибија Александра Ж. Живановића- Сање, Јужни преглед  
6-7, Скопље 1930, 349-354; Наши ратови 1, 192-195; Б. Ратковић, Наведено дело, 122-123; П. 
Пејчић, Наведено дело, 129-131; Илустрована ратна кроника 1912-1913, бр. 4, 1-4; Исто, бр. 
8, 2; Исто, бр. 9, 3-4;  Исто, бр. 12, 15-16; Балкански рат 1912–1913 у слици и речи, уредник 
М. Шијачки, бр. 8, 124; бр. 9, 138-139.

46 Наши ратови 1, 199-200; Б. Ратковић, Наведено дело, 126-127;  П. Пејчић, Наведено дело, 131-
132; Илустрована ратна хроника 1912–1913, бр. 15, 5-6.

47 Наши ратови 1, 166-170. П. Пејчић, Наведено дело, 133-134; П. Блажарић, Мемоари, Лепосавић 
2006, 163.

48 Црногорци су се махом бавили пљачком и били недисциплиновани, па је Блажарић овај одред 
оставио команданту граничне трупе након ослобођења Приштине. П. Блажарић, Наведено 
дело, 164.

49 Наши ратови 1, 118-125; Б. Ратковић, Наведено дело, 97-98, 110-111;  С. Скоко, Наведено дело, 250.
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када пред Трећом армијом више није било трупа које би дале озбиљнији отпор. 
Деморалисани Арбанаси су се повлачили ка Приштини напуштајући граничне 
положаје.50 Трећа армија је кренула у наступање 20. октобра, а будући да је од 
брзине кретања зависио цео српски ратни план, испред ње су ишли четнички 
одреди као претходница. Арбанашка села на путу трупа представљала су не 
мање опасна утврђења од пограничних утврда-мерћеза, са кулама и високим 
зиданим оградама, па је четницима стављено у задатак да села пацификују. Про-
глас председника владе Пашића Арнбанасима, поновио је и генерал Јанковић. 
Отпор српској војсци повлачио је разарање, док је повиновање доносило гаран-
цију живота и имовине.51 Четници су деловали по слову прогласа не наилазећи 
готово нигде на организован отпор. Арбанаси ближе граници су напуштали 
села пре доласка чета, док је отпор дубље у унутрашњости био појединачан и 
сводио се на затварање малих група наоружаних Арбанаса у поједине куле.52 
Претресањем пустих села и гоњењем арбанашких чета одреди су спречили 
задржавање армије на чаркама и већ 22. октобра српска војска се нашла пред 
Приштином. У сам град су први ушли Танкосићеви четници, престигавши 
у наступању Дринску дивизију. Четници су примили предају града и ућумат 
прогласили начелством окачиивши тробојку. Након тога, одржавали су ред у 
вароши до пристизања редовне војске недуго потом53

За неколико дана готово све вароши на Косову нашле су се у српским рукама 
а четници су свуда били авангарда.54 Четници су на ослобођеним територијама 
предузели разоружавање становништва и ликвидацију заосталих наоружаних 
арбанашких група. Наведено је брзо спроведено захваљујући арбанашком страху 
од четничких бомби и ретком отпору, који је сурово кажњаван.55 Прилично велики 
50 Наши ратови 1, 204.
51 Текст прогласа видети у Балкански рат 1912–1913 у слици и речи, уредник М. Шијачки, бр. 

33, 514.
52 Одред под командом Танкосића све до Приштине пролазио је кроз пуста арбанашка села. 

Вуловићев део Лапског одреда имао је до Приштине само један сукоб са десетак Арбанаса 
у Лабу. Арбанаси су у први мах напустили сва села од границе код Мердара до Вучитрна. 
Илустрована ратна кроника 1912– 1913, бр. 4, 11-14; Исто, бр. 13, 10-11; Исто, бр. 14, 15-16; 
Исто, бр. 15, 12-15. 

53 Илустрована ратна кроника 1912-1913, бр. 15, 10-15; Исто, бр. 17, 14-15. Након доласка војске 
четницу су у Приштини током следећа два дана заједно са локалним Србима имали улогу 
привремене жандармерије.  Илустрована ратна кроника 1912– 1913, бр. 18, 11-12;  

54 Тако су након борби код Феризовића Танкосићеви четници ушли у Скопље дан после јединица 
Прве Армије.  П. Пејчић, Наведено дело, 129.

55 Илустрована ратна кроника 1912– 1913, бр. 4, 11-14; Исто, бр. 21, 7-8, Исто, бр. 22, 2-5; 
Четници у претресању и пацификовању нису много марили за правилнике. У једном селу 
код Вучитрна пуцано је на четнике из једне куће, у којој су седели Арбанаси, који су остали 
неми на питање о одговорности. Четовођа Васа  на то им је одговорио да је кућа пуцала, а 
затим  је разнео динамитом са све Арбанасима. У Великој Хочи четници су извршили освету 
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четнички одреди подељени су на мање чете у циљу бржег разоружавања, па тако 
делове Лапског одреда срећемо од Метохије до Скопља.56 Слаба дисциплина, пљачке 
и насиља, као и провлачење „српског башибозука” под именом четника довели су 
до растурања четничких одреда на Косову и Метохији 23. новембра 1912 године.57 

Након изнесеног, јасно је да делатности четника на Косову и у Метохији 
нису испуниле предратна очекивања. Чете нису успеле да се пробију у поза-
дину турских трупа, нити је њихова брзина у улози претходница утицала на 
хитрост Треће армије, која је генерално споро наступала. Са друге стране, бор-
бена дејства четничких одреда, посебно на Лисици, ломила су дух Арбанаса58 
и ширила панику међу њима, што је свакако имало утицаја на њихово брзо 
повлачење ка Приштини. Акција разоружавања извршена је доста успешно, 
првенствено захваљујући искуству које су војводе имале због предратних односа 
са Арбанасима. Дакле, стицајем околности, четнички одреди су након избијања 
рата добили нову улогу, коју су одиграли потпуно задовољавајуће. 

Устаници и четници

У Рашкој области и Полимљу чете устаника и комите Сретена Вукосовљевића 
уништиле су још почетком октобра 1912. турске посаде на граници према Новој 
Вароши и пресекли комуникације између овог града и Прибоја. Део њихових 
напора било је и спречавање мухаџира из граничних села да чине агресивне 
кораке.59 Ове чете унеле су страх међу турске граничне посаде између Рашке 
и Новог Пазара, па су се оне повукле већ 15. 10. 1912.60 Чете Живка Гвоздића и 

над Арбанасом, који је 1905. издао чету Саватија Милошевића, што доста говори о обзиру 
четника према прокламацији о забораву арбанашких кривица. Балкански рат 1912-1913 у 
слици и речи, уредник М. Шијачки, бр. 10, 159.

56 Делове Лапског одреда у октобру 1912 срећемо у Ђаковици и Великој Хочи код Ораховца и у 
Бардовцу код Скопља.  Војни архив, пописник 2, кут. 48, ф. 10, добровољачке и четничке чете, 
бр. 2, командант Треће армије генерал Б. Јанковић-команданту Дринске дивизије 2. Позива, 
обр. 411, 24. 10./7. 11. 1912;  Балкански рат 1912-1913 у слици и речи, уредник М. Шијачки, 
бр. 10, 159; П. Пејчић, Наведено дело, 129.

57 Војни архив, пописник 2, кут. 48, Ф. 26- комите, бр. 1, командант Треће армије генерал Б. 
Јанковић-начелницима Приштинског и Призренског округа и управнику вароши Призрен, 
обр. 702, 10. 11./ 23. 11. 1912; П. Блажарић, Наведено дело, 164.

58 Арбанаси су се јако плашили бомби. У њиховом језику користи се иста реч за топ и за бомбу, 
па су српски четници у Приштини могли да чују паничне усклике Арбанаса да сваки комита 
на леђима носи топ и да је илузорно пружати им отпор.

59 Балкански рат 1912– 1913 у слици и речи, уредник М. Шијачки, бр. 5, 6.
60 В. Суботић, Први балкански рат у Старој Србији према казивању Борисављевића и дописника, 

Области Старе Рашке крајем 19. и почетком 20. века, Зборник радова, Пријепоље 1994, 244-245.



77Четници у Првом балканском рату 1912. године

Панте Миладиновића су захваљујући томе, по објави рата 19. 10. прешле границу 
неузнемираване ни од кога. Гвоздићу и Миладиновићу је стављено у задатак да 
од Рашке и Јариња крену ка Винорогу и Новом Пазару као авангарда Ибарске 
војске.61 Примарни циљ две чете било је спречавање покоља над локалним Срби-
ма од стране наоружаних нелегалних одреда муслимана и заузимање мерћеза и 
кршла на потезу од границе до Новог Пазара. Гвоздић је убрзо по преласку гра-
нице заузео мерћез Хамидију, где му се прикључила петнаесточлана чета доктора 
социологије Немање Вукићевића и педесетак наоружаних сељака. Четници су 
хитали да спрече паљевину српских села и у неколико сукоба разбили су одреде 
пљачкаша и башибозука. Помоћ је ипак касно стигла за села Јабланицу, Гулије, 
Баре, Дреново и Виторог. Већ 22. 10. чета је била испред утврђеног Меденовца 
пред Новим Пазаром. Четници су се ту срели са претходницама српске војске 
и у сарадњи са њима однели победу над турском војском и Арбанасима. Падом 
Меденовца решена је судбина Новог Пазара и Гвоздићева чета ушла је у град 
заједно са српском војском 23. 10. 1912. године.62 Миладиновићев одред ишао 
је спорије него Гвоздићев и у сукоб је ушао тек код Ђурђевих ступова. Након 
пада Новог Пазара, одред је ноћ пре Ибарске војске ушао у Митровицу, коју 
су браниле арбанашке групе. Четници су упадом у варош разбили Арбанасе и 
заузели турски војни магацин, спречивши задржавање редовне војске.63 

Четници Вукосављевића су у време борби за Нови Пазар активно учество-
вали као авангарда Јаворске бригаде при заузимању Нове Вароши, Пријепоља и 
Прибоја. Нову Варош су првобитно заузеле комите уз сарадњу локалног одбора, 
док се Прибој предао Вукосављевићу, који се турским властима у граду пред-
ставио као парламентар српске војске, која је стигла тек четири дана касније.64

Четничка организација, устаничке и авангардне чете у Рашкој и Полимљу 
показале су сву оправданост предратног организовања. Наоружавање народа, 
организовање и убацивање чета значајно је убрзало наступање српске војске и 
што је још важније спречило погром над локалним Србима, чиме је четничка 
организација и четнички покрет на овом простору потпуно оправдао идеје 
планера из Народне одбране и Врховне команде.  

61 П. Пејчић, Наведено дело, 134-135.
62 Илустрована ратна кроника 1912-1913, бр. 4, 7-9; Исто, бр. 5, 6-9; Исто, бр. 6, б-11; Исто, бр. 

7, 8-9; Исто, бр. 8, 6-10; Исто, бр. 9, 6-9;  Исто, бр. 10, 5-8; Исто, бр. 13, 8-10; Исто, бр. 14, 8-11.
63 П. Пејчић, Наведено дело, 134-135.
64 В. Суботић, Први балкански рат у Старој Србији према казивању Борисављевића и дописника, 

Области Старе Рашке крајем 19. и почетком 20. века, Зборник радова, Пријепоље 1994, 
249-251; Балкански рат 1912– 1913 у слици и речи, уредник М. Шијачки, бр. 2, 18-19; Исто, 
бр. 3, 38. Прибојски муслимани страховали су од уласка комита у град. Вукосављевић је свог 
четника обукао у униформу српског наредника, након чега му је блеф потпуно прошао. Тако 
су се муслимани у граду из страха од комита предали комитама.
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Оправдано поверење65

На сектору српске Прве армије приликом запоседања границе, уз трупе се 
налазила само чета војводе Дејана Поповића-Драгомира Јекића. Чета је пред-
стављала спону између штаба војводе Вука и организације на терену са српским 
трупама на граници. Поповићев одред имао је задатак да стављајући у погон 
сеоске чете очисти карауле и мерћезе око границе у Прешевској кази. Делатност 
Поповићеве чете показала је сву вредност српске организације у прешевском 
крају. Чета је прешла у Турску, организовала сеоске чете, поставила сељаке 
на бусије и пресекла телеграфске стубове, након чега је заједно са наоруж-
ним сељацима 12. октобра заузела мерћез Шаинце, са посадом од 120 војника. 
Мерћез Шаинце представљао је „штаб” свих турских караула од Ристовца до 
бугарске границе, па су турске посаде на караулама његовим заузимањем биле 
одсечене. При том, турска команда у позадини није била свесна догађаја будући 
да су телеграфске везе прекинуте а да сељачке бусије нису пропустиле живог 
гласника. Карауле и пограничне утврде су потом очистиле сеоске чете пре-
шевског краја, као што је био случај са Цером, 15. и Жбевцем и Јастребачким 
ридом 18. октобра.66 

Одред војводе Вука са Козјака, који је у међувремену толико нарастао да 
је подељен у четири батаљона, чистио је северни део Кумановске казе од тур-
ских патрола и сеоских посада,67 ликвидирајући успут и локалне муслиманске 
зликовце.68 Брзина наступања Прве армије, која је била кључна у српском 
ратном плану, активношћу чета под командом војводе Вука била је осигура-
на. Трупе Прве армије прешетале су од Турака непоседнуту границу 20. 10. 
и све до Куманова нису имале озбиљнијих сукоба са Турцима.69 Вуков одред 

65 У овом поглављу активност одреда војводе Вука биће представљена само у главним цртама, 
без упуштња у детаљно бележење делатности Одреда будући да су они веома добро описани 
у већ цитирани чланку Владимира Илића- Четнички одред војводе Војина Поповића Вука 
у Првом балканском рату, Први балкански рат 1912. године и крај Османског царства на 
Балкану, Београд, 2007, 175-183.

66 Илустрована ратна кроника 1912– 1913, бр. 12, 2-5, Исто, бр. 13, 1-4, Исто, бр. 14, 5-6; 
Четнички одред, 176.

67 Вуков одред разбио је турске патроле код села Станче у Паланачкој кази, Бајловца, Новог 
Села и Макреша у Кумановској кази 17. октобра и одбио два турска напада на Козјак 15. и 
17. октобра. Четнички одред, 176.

68 Четници су вршили ликвидације зулумћара пре доласка редовне војске не слажући се са 
амнестијом коју је давала српска команда. Преживеле зулумћаре у Прешевској кази тако је 
од четничког суда спасао командант седмог пука. Илустрована ратна кроника 1912– 1913,  
бр. 15, 6-9.

69 Једина значајнија борба одиграла се на Рујну и у њој су теразије ка српској победи претегли 
Вукови четници, ударивши Турке са леђа. Четнички одред,  177; Наши ратови 1, 246-248.
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је одмах по преласку српске војске успоставио везу са њом, ступајући под 
команду кнеза Арсена Карађорђевића, у улози предходнице Коњичке диви-
зије. Одреди војводе Вука кретали су се испред Коњичке дивизије, несвесни 
да је турски ратни план промењен са дефанзиве на офанзиву и да се налазе 
пред главнином турских снага.70 Не слутећи опасност, вршили су наступање 
ка реци Пчињи, великом брзином растурајући турске извиднице. Дана 22. 
октобра Вуков одред је прешао Пчињу и запосео плато Стревицу, сусревши 
се већ сутрадан са предстражама Вардарске армије, за које се сматрало да су 
поражени турски остаци са Страцина или комора. У блаженом незнању, одред 
је ординирао као истурено одељење српске војске у решавајућој Кумановској 
бици. 71 Одред је на Стревици убрзо схватио да се испред њега не налазе ко-
морџије већ 13. низамска дивизија I позива, која је снажно угрожавала његов 
положај. Четнички одреди су се ипак одржали и дочекали појачање у виду 
седмог пука Моравске дивизије I позива, спречивши тако турски продор и 
обухват малобројних српских трупа на крилима. Важно је истаћи да су се тог, 
23. 10, на Пчињи услед брзине наступања Прве армије и идеје да турска глав-
нина чека на Овчем пољу, налазили само предњи делови српске војске и да је 
судбина битке лежала у одржању заузетих положаја. Упорна одбрана Стревице 
стабилизовала је фронт до 24. октобра, када су пристигле јаче српске снаге и 
коначно задале удар Вардарској армији, која се након тога дала у повлачење.72

Кумановска битка била је добијена, а упорну одбрану четници су платили 
избацивањем из строја 300 мобилисаних сељака и 35 четника, војвода и чето-
вођа. Велики губици милиције навели су војводу Вука да остатке исте распусти 
и да само са старим четницима настави наступање. Ослобођење Светог Николе, 
као завршни потез кумановске операције извршио је његов одред заједно са 
коњичким пуком Дунавске дивизије I позива.73 

Даље наступање Вуков одред је наставио као претходница Коњичке дивизије, 
успешно, као и раније. Наступање је било утолико брже што је активност војводе 
Василија Трбића у велешком Азоту учинила да у целом том крају, од Вардара 
па до Велеса, у тренутку пристизања Вуковог одреда не буде турске војске ни 
башибозучких одреда. Наиме, Трбић је још пре објаве рата извршио уништавање 
свих запрежних кола у околини како би онемогућио стварање турске коморе и 

70 Турски главнокомандујући генерал Низам паша био је заговорник Наполеонове офанзивне 
доктрине и у том смислу је наредио команданту Вардарске армије Зеки паши да крене у 
офанзиву и разбије српску Прву армију пре него се са њом споје Друга и Трећа. С. Скоко, 
Наведено дело, 247-248.

71 Уопште о Кумановској операцији видети: С. Скоко, Наведено дело, 269-276. 
72 Четнички одред, 177-179, П. Пејчић, Наведено дело, 142-144.
73 Четнички одред, 179.
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уништење турских понтона.74 Вуков одред је тако на Бабуну пристигао таман 
на време да попуни положаје које су већ држали четници војводе Трбића.75 
Вукови и Трбићеви четници први су ушли у Велес, који су након краће борбе 
напустиле турске снаге. Борбе у кланцима Бабуне, на Присаду и на Мукосу, 
такође су биле део њиховог напора. У последњим тренуцима борби за Прилеп, 
4. новембра, Трбићева чета ушла је у ућумат у тренутку када су последњи аскери 
напуштали град у правцу ка Битољу, примила предају и успоставила српску 
власт. Четници Василија Трбића су након пада Велеса и Прилепа добили дуж-
ност интенданата и пацификатора. Током битке на Бакарном Гумну Трбићеви 
и Вукови четници су се бавили печаћењем муслиманских амбара и житница, 
стављајући их на расположење српској војсци.76 Разоружавање муслимана је 
углавном протекло мирно, осим у случају арбанашког села Десова, чији су 
становници неколико дана раније из заседе растурили одред српске коњице. 
Све одрасло мушко становништво села је стрељано а само село је упаљено.77 
Овакав случај сурове освете није забележен готово нигде, али мора се имати 
у виду да ни отпора српској војсци као у Десову дотада није било и да је казна 
била потпуно у духу прокламације Арбанасима.

Након битке на Бакарном Гумну, четнички одреди су се прикључили српској 
војсци. У Битољској битци 17. 11. 1912. године четници су поновили прилепски 
подвиг, ушавши међу првима у град који су напуштале турске трупе. Будући 
да је код Битоља турска одбрана и потпуно разбијена, Вуков одред се бацио у 
трку око заузимања територија. Одред је, прошавши кроз Ресан 26. новембра, 
ушао у Охрид, напуштен од Турака, ухапсио бугарског војводу Петра Чугаљева, 
који је након уласка своје чете и ослобођења града и материјално „ослобађао” 
његово становништво. Затим је преко Струге и Лерина отишао у Елбасан, где 
је игноришући прокламацију албанске аутономије, разоружао становништво 
и успоставио српску власт. Елбасанским разоружавањем крајем новембра 
1912. одред војводе Вука окончао је своје борбено учешће у Првом балканском 
рату.78

74 Документи 5-2, бр. 502,  В. Трбић, Мемоари 2, Казивања и доживљаји војводе велешког, 
приредили А. Драшковић и С. Ристевски, Београд, 1996, ( =Мемоари 2), 5-10.

75 Мемоари 2, 10-12. 
76 Четнички одред, 179-180; Мемоари 2, 13-17.
77 Н. Маринковић, Војвода Вук, пешадијски потпуковник српске војске Војин Поповић, Београд, 

2006, 71-80, 138-140,  Мемоари 2, 17-19.
78 Четнички одред, 180-182; Н. Маринковић, Наведено дело, 141-144, 148-151; П. Пејчић, Наведено 

дело, 146-147
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Закључак

Српска револуционарна, четничка организација постојала је јужно од Шар-
планине и Качаника и у прешевском крају до 1908, када се привремено успа-
вала након Хуријета из 1908. године. Српска дипломатија је, у ишчекивању 
српско-турског рата, Организацију ситним корацима наново градила од 1911. у 
поменутим областима и Рашкој и Полимљу. На Косову је прибегавано хватању 
веза са арбанашким првацима и њиховом подмићивању.

У предвечерје Првог балканског рата у Рашку, Полимље, Прешевску, Кума-
новску, Велешку и Кичевску казу упућени су или позвани на одметање успавани 
четнички одреди, док је ка Косову, испред војске истурено око 900. четника 
распоређених у пет одреда, са задатком да се пребаце у Турску.

Четничке јединице су имале задатак да продру у турску позадину, врше ди-
верзије и чисте мање турске одреде и арбанашке банде, како би се обезбедила 
што већа брзина наступање српских трупа, пресудна за победу у рату. У Рашкој 
и Полимљу, Прешевској и Кумановској кази четнички одреди су потпуно ис-
пунили очекивања, док су на Косову остали заглављени у граничним борбама.

Другостепену улогу претходница редовних трупа одреди су свуда добро оди-
грали, ушавши као ослободиоци пре војске у Приштину, Нови Пазар, Прибој, 
Нову Варош, Митровицу, Светог Николу, Велес, Прилеп, Битољ, Ресан, Охрид, 
Лерин и Елбасан. Разоружавање Арбанаса четници су без много отпора првих 
такође ваљано и брзо извршили. 

Начелно, четнички одреди су се показали храбро и ваљано у Првом бал-
канском рату. Као диверзанти, јуришници и пацификатори на свим тачкама 
су донели корист српској војсци обезбеђујући јој преко потребну хитрину која 
је српском оружју и обезбедила победу.

CHETNIKS IN THE FIRST BALKAN WAR 1912

Summary:

Th e Serbian revolutionary chetnik organization existed south of Sara Mountain 
and Kacanik, and in the Presevo region until 1908, and then it went dormant aft er 
the Yung Turk Revolution. Th e Serbian diplomacy had been slowly rebuilding the 
organization since 1911 in these regions, as well as in Raska and Polimlje, in the 
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expectation of the Serbian-Turkish war. In Kosovo, they resorted to establishing 
connections with the Arbanas (Albanian) leaders, bribing them.

On the eve of the First Balkan War, the dormant chetnik brigades were sent to 
Raska and Polimlje, as well as in the kazas of Presevo, Kumanovo, Veles, and Kicevo, 
while in Kosovo, about 900 chetniks, organized in 5 brigades, were sent in front of 
the army, with the task to cross over into Turkey. Th e chetnik units had a task to 
penetrate the Turkish rear lines, perform diversions, and eliminate smaller Turkish 
units and Arbanas gangs, thus ensuring faster advancing of Serbian troops, which was 
essential for the victory. In Raska, Polimlje, and the kazas of Presevo and Kumanovo, 
the chetnik units completely met the expectations, while in Kosovo they got stuck, 
fi ghting on the borders.

Th e secondary role of the chetniks, as advance guards sent before the regular 
army units, was performed successfully everywhere, and they entered as liberators 
to Pristina, Novi Pazar, Priboj, Nova Varos, Mitrovica, Sveti Nikola, Veles, Prilep, 
Monastir, Resan, Ohrid, Florina, and Elbasan before the army did. Disarming of the 
Arbanas also went well and without much resistance.
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САМСОН ЧЕРНОВ И БАЛКАНСКИ РАТОВИ

Апстракт: Ратни дописник више руских и француских листова Самсон Чернов 
пратиће српску војску од Битољске битке 1912. године. У Србију је дошао као већ про-
слављени фотограф. У почетку ће се кретати са групом других ратних дописника, али 
убрзо прелази у личну пратњу српског престолонаследника Александра Карађорђевића 
и са њиме ће обићи Солун и Приштину. Овековечиће сам почетак „Српске авијатике”. 
Обилази једренско и скадарско ратиште. Пред њиме су јединице, до величине пука, 
демонстрирале своје вештине радње. У Другом балканском рату је на фронту Прве 
српске армије. Све време фотографише и снима кинематографске филмове. Након 
ратова пише потресне чланке о бугарским злочинима, приређује изложбе фотографија 
са предавањима у Србији, Француској, Шпанији и Русији. У Србији је поново пред 
почетак Првог светског рата, током кога ће снимити своје најпознатије фотографије.

Кључне речи: дописник, фотограф, кинематограф, изложбе

* * *

Ратни извештач, Самсон М. Чернов, по професији сликар, фотограф, кинема-
тографски сниматељ и новинар, био је уз српску војску од почетка балканских 
ратова, 1912. године, па до њене реорганизације на Крфу, 1916. године, у току Првог 
светског рата. Приређујући изложбе својих фотографија и предавања по савезнич-
ким метрополама, објашњавајући борбу Србије и српског народа, вероватно је у 
ратовима од 1912. до 1918. године1 на пропагандном пољу више од свих урадио 

1 До сада се сматрало да је најзначајнији фотограф српске војске у ратовима 1912–1918. Ри-
ста Марјановић (1885–1969), који је такође приређивао изложбе по светским метрополама. 
Проучавајући делатност Самсона Чернова последње три године, дошли смо до закључка да 
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за Србију. Уживао је подршку српских политичара, а многи савременици га нису 
волели због његовог дара да уновчи свој рад. Иза себе је оставио обиман материјал 
за проучавање те епохе. Његове фотографије су објављиване у свим књигама које 
су се бавиле српском војском и Србијом у наведеним ратовима. Било је незаоби-
лазно споменути га кад год је писано о ратним извештачима, фотографима или 
филмским сниматељима у Србији, али парцијално, па се обим његовог рада никада 
није могао у потпуности сагледати. До данас је остао непознат широј јавности, а 
о њему се нису знали ни основни биографски подаци јер се наводило да је након 
Првог светског рата нестао без трага2.

Када говоримо о Чернову, морамо навести да је он аутор фотографије која је 
временом постала асоцијација за чврстину и пожртвованост српског војника. 

његов рад увелико надмашује Марјановићев, нарочито на пропагандном пољу. За то је био 
нарочито погодан, био је странац, уметник, по природи авантуриста, добар говорник, гово-
рио је најмање четири језика (руски, француски, енглески и српски), био радо виђен гост от-
мених кругова Европе и САД.

2 Самсон М. Чернов (око 1887–Бијариц фебруар 1929.) У Србију долази у октобру 1912. годи-
не како би пратио операције српске војске. То ће радити током Балканских ратова 1912–1913. 
године и Првог светског рата до њене реорганизације на Крфу почетком 1916. године. Биће 
међу првима који су видели злочине аустругарске војске у селу Маова током церске операције 
1914. године. Са српским трупама прелази у Срем 26. августа 1914. године, када врши обим-
на фотографска и кинематографска снимања, због којих је изазвао сумњу да је шпијун, због 
чега је испитиван у Обавештајном одељењу Врховне команде. Током Колубарске битке снимио 
је своје најпознатије фотографије. Јуна 1915. године добија дозволу да фотографише српске 
положаје од Прахова до Београда. Истог месеца Министарски савет са њиме закључује уго-
вор о испоруци 30 албума фотографија из Првог светског рата у вредности од 150.000 дина-
ра у звечећем злату. Са Другом српском армијом прелази Црну Гору и Албанију 1915. годи-
не. Током повлачења водио је дневник. Све време са собом је водио своју љубавницу, аустро-
угарску држављанку. Председник Министарског савета Никола Пашић шаље га у Лондон, где 
је у Галерији Краљевског института одржао изложбу са предавањем; изложба је отворена 5. 
јуна 1916. године, а трајала је три месеца. На Крфу се 16. јула 1916. године крсти и прелази у 
православље. Кум му је био министар војни Божидар Терзић, име је добио по српском пре-
столонаследнику Александар, а српско презиме по имену свога кума, Божидаревић. Поново 
је са српском војском током лета 1917. године, када обилази положаје на Солунском фронту и 
врши фотографска снимања. Тада добија чин капетана српске војске. У јануару 1918. године 
стиже у САД, где га је послао Никола Пашић како би својим предавањима утицао да Амери-
канци пошаљу своје трупе на Солунски фронт. Предавања је држао на целој територији САД, 
од источне до западне обале, и након закључивања примирја 11. новембра 1918. године. То-
ком априла 1919. године држи предавања у Паризу о праведној борби Србије и српског на-
рода. Определивши се за страну белих у грађанском рату у Русији, постаје избеглица. Жени 
се 1920. године Американком Маргарет Рид, глумицом, певачицом и забављачицом, бившом 
женом власника US Steel-а. Исте године, Чернов купује луксузну вилу Марбеља у Бијарицу, у 
Француској. У фебруару 1929. године умире прилично млад у 41–42. години живота, оставивши 
иза себе велике новчане дугове. Савременици су о њему имали различита мишљења, једни 
су га називали великим пријатељем српског народа, док су други говорили да је све у животу 
радио искључиво због новца, да се никада није излагао опасности по живот и да је увек на 
располагању имао најбољу храну и смештај. Занимљиво је рећи да је у америчкој штампи чак 
и после смрти називан српским капетаном. С. Ружесковић, Трагом Самсона Чернова, Весник 
38, Београд, 2011. године, 79–89.
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Слободно можемо рећи најпознатије фотографије српског војника свих вре-
мена, на којој је овековечио лик извиђача Драгутина Матића, која је названа 
„Око соколово српске извиднице’’ или само „Српски војник, извиђач на Дрини’’. 
Током Колубарске битке снимио је фотографију „Краљ Петар на бојишту’’, која 
ће као и претходна обићи свет, али ће по нечему остати јединствена у српској 
историји. Призор краља Петра на бојишту одштампан је у пропагандне сврхе 
као поштанска марка 1915. године: одређена количина тих марака коришћена је 
током повлачења српске војске и народа преко Косова да употпуни недостатак 
ситног новца у оптицају, тачније као легално платежно средство3. О значају дела 
Самсона Чернова довољно говори податак да је на научном скупу под називом 
„Трајање социо-политичких утицаја балканских ратова”, одржаном од 4. до 7. 
маја 2011. године на Универзитету Јута у САД, професорка Мелиса Боковој са 
универзитета у Њу Мексику одржала предавање на основу његових фотогра-
фија и поштанских разгледница „Сећање на Балканске ратове у слици и речи у 
Србији, 1912–1941’’.4 Жеља нам је да будућем читаоцу ових редова представимо 
Черновљев рад везан за Србију и Балканске ратове онолико колико смо ми за 
сада успели сазнати.

Велика је штета што немамо више података о његовом животу пре доласка 
у Србију 1912. године. Самсон Мојсиловић Чернов је рођен око 1887. године, 
у руској јеврејској породици. Са седамнаест година приступа као добровољац 
руској војсци у руско-јапанском рату (1904–1905)5 и већ тада се прославио као 
ратни фотограф. Оженио се и имао троје деце. Могуће је да је извесно време 
држао фотографску радњу у граду Рјазању. Пред балканске ратове радио је у 
Француској као дописник руског дневног листа „Новоје времја” из Ст. Петер-
сбурга и недељног листа „Рускоје слово” из Москве. У досадашњој литератури 
наводило се да га је, захваљујући квалитетима исказаним током 1904–1905. го-
дине, чувени руски филмски продуцент Абрам Дранков ангажовао 1912. године 
да као филмски сниматељ и фотограф за „Атеље Дранков” бележи операције 
српске војске током Првог балканског рата.6 Уз то, у Србију ће доћи и као допи-
сник (кореспондент) руског „Вечерњег времена”, те француског илустрованог 
недељника „Илустрасион” (L`Illustration) и париског „Журнала” (Le Journal).7

3 М. Јовановић, Краљ Петар на бојишту, Политикин Забавник 3069, Београд, 3.12. 2010, 4–6. 
4 Lasting socio-political impacts of the Balkan Wars, University of Utah, Mellisa Bokovoy ( University of 

New Mexico), Remembering the Balkan Wars in Words and Images in Serbia, 1912–1941. Захваљујемо 
се госпођици Биљани Стојић на уступљеном материјалу.

5 М. Јовановић, Сликом за истину, Политикин Забавник 3069, Београд, 3.12. 2010, 6–7.
6 Д. Косановић, Филмска снимања за време Првог балканског рата, „Први балкански рат” округ-

ли сто поводом 75-год. 1912–1987, САНУ, књ. LX син, књ. 19, 144–145.
7 У Политици се о њему 1913. године пише као о „познатом париском новинару’’.
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Сачувани телеграм од 19. октобра 1912. године8 (дан након што је Србија 
објавила рат Османском царству) сведочи да је тог дана аероплански фотограф 
Самсон Мојсиловић Чернов стигао у Беч. Пут према Србији наставиће чим му 
стигну ствари9. На основу Черновљеве молбе, Српско посланство у Бечу о овоме 
обавештава престолонаследника Александра Карађорђевића преко Министарства 
иностраних дела 10. Очигледно је да је са српским државним врхом био у вези 
још пре свог поласка, те да је у Србију можда дошао на основу престолонаслед-
никовог позива. Његов сачувани фотографски материјал, данас нам омогућава 
да са лакоћом пратимо његово кретање током оба балканска рата11.

Због задржавања у Бечу, у Србију стиже на време да сними пристизање првих 
заробљеника (турских војника и арнаутског башибозука) у српску престоницу 
Београд, након Кумановске битке – њихову шетњу од Београдске железничке 
станице до смештања у зграде Арсенала у Доњем граду београдске тврђаве. 
Као руски поданик и ратни дописник, обилази рањенике у руској болници, 
у којој су радиле, између осталих, жена и ћерка руског посланика у Београду 
Николаја Хенриковича Хартвига. 

Поред фотографија које је снимио у војној болници пажњу привлачи и 
резиме чланка „Визита у Војној болници” из француског часописа „Журнал” 
објављен у гласилу „Српске Новине”, за који можемо тврдити да је његов јер се 
до детаља подудара са његовим фотографским материјалом.

„Ако се цивилизација мери према поступању са рањеницима, ја свечано изја-
вљујем да је српски народ један од најкултурнијих на земљи. А изгледа ми немо-
гуће да се игде поступа на свету са рањеним противницима тако деликатно 
и пажљиво, да већ не говорим о рањеним Србима, који задобише ране бранећи 
народну част. Број лекара је веома довољан: 5 на 100 рањеника. Рањеници су 
весели и једва чекају да оздраве да опет крену у бој. Никад нећу заборавити 
изглед једног Арнаутина: животињско, мајмунско лице у мртвачком бледилу. 
Један Турчин казао је: Излечите ме што пре да бих опет могао пуцати на Србе. 
Дописник завршава: Изађох из Војне Болнице са уверењем да у Србији свако, од 
најмањег до највећег, врши своју ратну дужност и да рату још једном ваља 
захвалити, поред свих његових ужаса, што нам је открио све добре стране 
једног народа чија је душа пуна племенитости.’’12

8 Датуми у тексту су по новом Грегоријанском календару.
9 На основу тога што је са својим стварима носио и поклоне за престолонаследника, иако њих 

нико није тражио, од Српског посланства у Бечу наплатио је своје путне трошкове у износу 
од 422,35 динара. А. С. МИД ПО, 1913 XIX 352. 

10 А. С. МИД ПО, 1912 ф V р 570, микрофилм ролна 372.
11 У Архиву Србије, у фонду Реституција налазе се четири тома фото албума „Срби у рату на 

Балканском полуострву 1912. и 1913. години’’, чији је аутор Самсон Чернов.
12 Визита у војној болници, Српске Новине, 247, 1. новембар 1912, 3.
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Самим кашњењем није много пропустио, јер како је писао Јаша Томић, српс-
ке војне власти су се трудиле да групу од око 45 страних новинара што дуже 
задрже у Београду, а затим у Нишу како им се не би мотали по фронту.13

Пропусницу за кретање од Министарства војног, преко Министарства ино-
страних дела добија заједно са господом Завицким, Новицким и Вислуцким, 
3. новембра14.

На једној фотографији Ристе Марјановића видимо га како са групом ратних 
дописника прати српску војску. Фотографије порушених објеката које је на-
чинио у македонском селу Извор скоро су идентичне са фотографијама које је 
начинио Марјановић15. Са њима ће бити све до завршетка Битољске битке 19. 
новембра. Од тада је у личној пратњи команданта Прве српске армије, потпу-
ковника Александра Карађорђевића. Фотографисаће његов улазак у Монастир 
(Битољ) 19. новембра, делегација града (свештенство и депутације) која га је 
на уласку у град дочекала, те народно славље пред армијским штабом у цен-
тру града; заплењену турску артиљерију, као и дефиле српске артиљерије, 22. 
новембра, пред престолонаследником. Присуствује његовом састанку са грч-
ким престолонаследником Константином на железничкој станици у Битољу 
25. новембра16, а присуствоваће и њиховом поновном састанку 2. децембра 
на железничкој станици у Солуну, одакле су 4. децембра отпутовали за Ско-
пље17. Након три дана заједно са престолонаследником Александром, кнезом 
Арсеном Карађорђевићем, кнезом Алексијем Карађорђевићем, министром у 

13 Ј. Томић, Како је било са новинарским извештачима?, Дневник победа 1912–1913, Иро Бео-
град, 36–40.

14 О наведеној господи, осим да су добили пропуснице кад и Чернов, немамо никаквих 
података.А.С. МИД ПО 1912 XI/46

15 Ратни албум Ристе Марјановића 1912–1915, Дечије новине, Горњи Милановац, 1987, 39.
16 22. новембра 1912. године у 10 часова ујутру, престолонаследник Александар дочекао је на 

железничкој станици у Битољу грчког престолонаследника Константина са двојицом сино-
ва . А.С. ДК, ф VII, р 8.

17 По наређењу Врховне команде, командант Прве армије, престолонаследник Александар, тре-
бало је да се са својим штабом пресели из Битоља у Скопље, железницом преко Солуна. Он 
је то желео да изврши инкогнито, међутим посетио је грчког краља Ђорђа, који га је доче-
као са читавом породицом. У то време се у Солуну налазио и бугарски престолонаследник 
Борис, са братом Кирилом, у резиденцији коју је начинио у Бугарском конзулату. По нало-
гу председника српске владе Николе Пашића, посетио је и бугарског престолонаследника 3. 
децембра у 11 и 30. Већ тада је политичка ситуација у Солуну била веома затегнута између 
савезника Грка и Бугара. По извештају Архимандрита Лукијана од 25. новембра, упућеном 
српској Врховној команди, три дана након уласка Грка у Солун ушла је и бугарска војска. Грци 
су се енергично томе противили, али су попустили када им је бугарски престолонаследник 
Борис запретио да ће на челу својих трупа умарширати у град. На сваком кораку се осећала 
нетрпељивост између грчких и бугарских официра и војника. Такође су грчки војници из-
вршили погром над Јеврејима и Турцима. А.С. ДК. ф VII, р 8, А.С. Мид ПО, ролна 382.
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пензији Ђорђем Генчићем18, потпуковником Николом Стевановићем, фран-
цуским мајором Шварцом, мајором Михаилом Јовановићем, окружним начел-
ником Михаилом Церовићем, у шест сати ујутру возом путује из Скопља преко 
Урошевца за Приштину, а затим у Грачаницу, где је одржан помен косовским 
јунацима19. Као аероплански фотограф није могао пропустити прилику да на 
аеродрому код Скопља20 10. децембра сними припреме за лет српских пилота 
авионом Дукс – биплан (Dux – biplane), а целом догађају присуствовао је и пред-
седник скопске општине Спира Хаџи – Ристић21. Боравивши у Скопљу, поред 
уобичајених фотографија града, извршио је панорамска снимања са Душановог 
моста на Вардару, а друштво му је правио руски авио механичар, Владимир 
Савељев.22 

Јануар и почетак фебруара 1913. године провешће уз авијатичаре у Србији. 
На аеродрому Трупалско поље код Ниша, овековечиће настајање новог вида 
оружаних снага у Србији „Српске авијатике”. Тако је 22. јануара снимио истовар 
заробљеног турског авиона Р.Е.П. тип ф (Robert Esnault Pelterie) из воза. Као 
аероплански фотограф, летећи са једним од српских пилота у авиону двоседу 
блерио XI-2 (Blériol type XI), са висине од 1.200 метара начинио је први фото 
снимак Ниша из ваздуха, поставши тако један од првих, а можда и први аеро-
фото сниматељ у Србији23. Осим фотографисања, вршио је кинематографска 
снимања, па је почетком фебруара, приликом посете команданта коњичке ди-
18 Ово је највероватније био један од првих сусрета Самсона Чернова и Ђорђа Генчића. На по-

четку Првог светског рата Генчић је био одређен за званичног пратиоца Чернову и Анрију 
Барбију. Крајем августа 1914. године, након снимања српских трупа које су прешле у Срем, 
Генчић га је пријавио Обавештајном одељењу Врховне команде да је шпијун, због чега је испи-
тиван. Б. Слијепчевић, Кинематографија у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини 1896–1918, 
Београд, 1982, 181–182.

19 Политика бр. 3171, Београд 13. новембар 1912, године, с.3; Политика бр. 3180, Београд 23. но-
вембар 1912, с.3; Политика бр. 3184, Београд 26. новембар 1912 године, с.3. А.С. ДК. ф VII, р 8.

20 У досадашњој литератури увек се наводило да је аеродром био код Скопља. Данас смо у при-
лици да дамо нешто одређеније податке. Аеродром се налазио на десној обали Вардара у прав-
цу села Горње Лисиче. Наведено село се налази у непосредној близини места Петровац, где 
се данас налази аеродром Александар Велики (у Краљевини Југославији и СФРЈ војни аеро-
дром Петровац). Можемо закључити да аеродром није до данашњих дана претерано мењао 
локацију и да се и данас налази на истом правцу који је одредила Српска авијатика 1912. го-
дине. А.С. ДК. ф VII, р 8.

21 Монтажу мотора Гном 50 КС на тај авион снимио је 27. новембра 1912. године.
22 Пилот Александар Агафанов и Механичар Владимир Савељев дошли су у Србију у пратњи 

авиона Дукс-биплан, и неко време су радили као најамници у српској војсци. Б. Циглић, Кри-
ла Србије, Београд, 2009,18–19.

23 У неформалном разговору са управником Југословенске кинотеке, Александром Ердељано-
вићем, априла 2012. године, речено нам је да у наведеној институцији постоји и кинемато-
графски запис, највероватније Ниша, снимљен из авиона, који је по свему судећи снимио 
Чернов.
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визије, кнеза Арсена Карађорђевића, снимио и кратак филм полетања авиона 
блерио XI-224. 

Након Вардарског, одлази на Једренско ратиште, где Друга српска армија од 
почетка новембра 1912. године помаже бугарској војсци при опсади Једрена. 
Стигао је да фотографише укопавање на положају треће хаубичке батерије од 
120 мм система Шнајдер-Кане25, која је 3. марта стигла на железничку станицу 
села Кара Агач, а затим ушла у састав Дунавске дивизије II позива. Забележиће 
и призоре снежне вејавице од 7. и 8. марта. Узевши у обзир да је најтеже стање 
било код IX пука Дунавске дивизије II позива, снимио је више фотографија 
војника који од снега откопавају свој логор, сачињен само од шатора26. Те фо-
тографије су касније, некритички коришћене да представе муке српске војске, 
током повлачења преко Албаније 1915/16. године27. Од доласка, па до пада града 
фотографисаће све што је битно за боравак II армије у Тракији, од штаба армије 
у Мустафа Паши, команди дивизија, положаја пукова, до свакодневног живота 
обичног српског војника, сељака коме је опсадни рат сам по себи представљао 
муку28. Каква му је била репутација и са каквим је препорукама дошао, говори 
нам чињеница да су читаве јединице демонстрирале свој рад пред њим29. Са-
временици тврде да су многе фотографије настале у позадини, где није било 
опасности за живот, са статистима одабраним у трупама које су се налазиле у 
резерви. „Он је постављао војнике имитирајући сударе и ватрену линију. Обично 

24 Група аутора Српска авијатика, , Београд, 1993, 20–22; Б.  Циглић, Крила Србије, Београд, 
2009, 19–34.

25 У склопу савезничке помоћи, Србија Бугарској шаље под Једрене четири хаубичке батерије 
калибра 120 мм Шнајдер-кане М1910. и две хаубичке батерије 150 мм Шнајдер-кане М1910 
(батерија по четири оруђа), као и пет батерија градских топова 120 мм Шнајдер-Кане М97, 
које су српски војници популарно звали „Свети Илија’’ (батерија по два оруђа). Хаубице су 
биле најмодернија српска оруђа, која су пристигла у Србију након завршетка операција на 
вардарском војишту. На фронт су послате без коњских запрега са по 2 000 граната по батерији. 
Од наведених батерија само су 3. хаубичка и 1. градска ушле у састав Дунавске дивизије II 
позива, II српске армије, док су остале са српским посадама распоређене на фронту бугарске 
војске. М. Михаиловић, Наша хаубичка артилерија упућена Бугарима за опсаду Једрена, Ратник 
VII-VIII, Београд, јули-август 1927. године, 1–38. Б. Ратковић, М. Ђуришић, С. Скоко, Србија 
и Црна Гора у Балканским ратовима 1912–1913, Београд, 1972, 149.

26 Д. Миленковић, Друга српска армија у Првом балканском рату 1912–1913, Београд, 1963, 361.
27 Изложене су и у сталној поставци „Српске куће” на Крфу, а легенде их везују за 1915. годи-

ну.
28 У анализама српског војника од балканских, па до ратова деведесетих година XX века, као 

његова главна особина ставља се да је он изразито офанзивни војник, најбољи у нападу, док 
му свака врста позицијског рата ствара досаду, меланхолију и незадовољство.

29 Највећа јединица која је пред њим демонсртирала ротацију у рову био је XX пук Тимо чке 
дивизије I позива. Привилегији да покрену толико бројну јединицу само ради фотогра фисања, 
остали фотографи нису могли ни да се надају.
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је наређивао: -Ти си мртав, затвори очи и зини, стегни песнице, искриви ноге у 
страну итд. Војници су се смејали, али су послушно вршили своје улоге. Тако су 
се фабриковале ратне слике овог сликара’’30. Снимао их је једном врстом пано-
рамског фотоапарата, неуобичајеног за то време: британском „шпигл рефлекс’’ 
(Spiegelrefl ex) камером 10x15 система Тудор са рол-филмом.31

Међу многим официрима, спријатељио се са командантом IV прекобројног 
пука, потпуковником Радомиром Аранђеловићем, чијој се храбрости и поштењу 
дивио32. Упознао га је током обиласка предстража његовог пука у фебруару, за 
време снежне вејавице. Аранђеловић је одбио да му да неког од војника као 
пратњу, већ је сам пошао. О њиховом првом сусрету написао је:

„Док сам ја посматрао, у рововима, српске војнике, изнурене дугим ратовањем, 
премрзле од прекомерне студени, пуковник Аранђеловић ми рече.

– Моји људи су снажни и храбри33. Они стоје ту без роптања, са увек спрем-
ном пушком, и подносе све за своју бугарску браћу.

Али одмах додаде, на моје велико изненађење.
– Видите, Чернове, ови Бугари за које се ми боримо, правиће нам незгоде.
Ја му затражих да ми објасни своју мисао:
– Видећете, видећете. То је био једини његов одговор.’’34

Осим у страним, своје фотографије повремено је објављивао и у домаћим 
листовима „Илустровани мали журнал” и „Балкански рат у слици и речи”. Ту 
своје фотографије није потписивао али су данас многе од њих препознатљиве 
због необичног формата35.

30 С. Јовичић, С камером и пушком. Драгиша М. Стојадиновић, Београд, 1999, 58.
31 Tudor Camera, Houghton Ltd, London. Тај апарат је очигледно користио зато што је био 

професионални аероплански сниматељ, јер су се за снимања из авиона користили управо 
апарати са широкоугаоним објективом.

32 Потпуковник Радомир Аранђеловић (1874–9. јул 1913, Мали Говедарник) био је један од де-
веторице првих завереника против династије Обреновића, учесника у Мајском преврату. 
Као мајор био је командант 1. батаљона VII пешадијског пука Дунавске дивизије II позива, а 
8. јануара 1913. године примио је команду над IV прекобројним пуком, који је био у саставу 
исте дивизије. У Другом балканском рату 1913. године командовао је IV прекобројним пуком. 
Током јуриша на Говедарнику 9. јула тешко је рањен и заробљен. Бугари су га маса кри рали. 
Ст. Станојевић, Народна енциклопедија Српско-Хрватско-Словеначка, Загреб, 1925, 70; Д. 
миленковић, 394.

33 IV прекобројни пук попуњавао се људством са територије Дунавске дивизијске области, пре-
тежно са територије Београда и околних села.

34 С. Чернов, Траг од  Бугара, Политика 3450, Београд, 21. 08. 1913, 1.
35 У француској штампи, као и на својим ликовним радовима, потписивао се латинично Sampson 

Tchernoff .
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Такође врши и кинематографска снимања. Тако је за московског проду-
цента Александра Ханжонкова, који је откупио и фирму „Гомон и Сиверсен”, 
снимио два филма. Филм „Српска војска под Једреном” снима 21. и 22. марта, 
који приказује:„поглед на прављење опкопа, у пролазним опкопима, оптичку 
телеграфију, српску артиљерију у дејству, распрскавање турских граната крај 
српског логора, долазак турских заробљеника, превијање рањеника на пољу бит-
ке, припремање за последњи општи напад, команданта XX пука потпуковника 
Јована Угриновића36, др. Миливоја Поповића, попа Ђока Поповића из Јабуковца”. 
Филм је приказан у београдском биоскопу „Коларац” 4. априла (у Бугарској 
је приказивање тог филма било забрањено). Највероватније исти филм, само 
под мало другачијим називом, „Српска војска опсађује Једрене”, приказан је 2. 
јуна у биоскопу „Касина”37.

Једрене је пало 26. марта 1913. године, а следећи филм „Једрене после заузећа” 
снима пет дана након претходног, 27. марта (дан након пада)38. Филм приказује 
утврђење Форил Друм, у коме је заробљен турски командант Једрена Шукри-
паша, Селимову џамију, као и поглед на град са ње. Случајно или намерно, 
снимања у Селимовој џамији обављао је у тренутку када ју је посетио бугарски 
цар Фердинанд, тако да је забележио и његову посету. Морамо напоменути да 
је наизменично вршио фотографска и кинематографска снимања, тако да се 
снимљени материјал скоро у потпуности подударао39. 

Обилазећи заузете турске положаје 28. марта, први пут се сусрео са нечим 
што је називао „зверствима Бугара”. Фотографисао је лешеве османских вој-
ника које су Бугари убили и масакрирали само да би им узели обућу, која је 
била боља од њихове. 

Представивши се као Рус, био је један од ретких који је ушао у заробље-
нички логор на тунџанском острву. Наиме, Бугари су око 10.000 заробљеника, 
од око 50.000 заробљених у Једрену, под изговором да су оболели од колере, 
затворили на једној ади реке Тунџе. Ту су их оставили, да без медицинске неге 
36 Потпуковник Јован Угриновић је у Србији, након Првог балканског рата, слављен као коман-

дант пука који је заробио команданта одбране Једрена Шукри-пашу.
37 Током истраживања фотографија у албуму Срби у рату на Балканском полуострву у 1912. и 

1913. години, приметили смо да се једна секвенца из документарних филмова о српској војсци 
у Првом светском рату у потпуности поклапа са фотографијом медицинског завојишта Тимоч-
ке дивизије I позива у селу Ахкеј, те да је вероватно део филма „Српска војска под Једреном”.

38 Б. Слијепчевић, нав. дело,124.
39 У Архиву Југословенске кинотеке имали смо заиста јединствен доживљај да оно што смо гле-

дали замрзнуто на фотографијама у албуму „Срби у рату на Балканском полуострву у 1912. и 
1913. години’’ видимо у покрету. Тако смо видели утврђење Форил Друм и поглед са Селимо-
ве џамије, који су недвосмислено делови филма „Једрене после заузећа”. Гледали смо полетање 
авиона блерио XI-2 са аеродрома Трупалско поље, као и превоз Црногораца преко Скадар-
ског језера. Сав тај материјал управо је стизао у Архив Југословенске кинотеке 2009. године, 
из Филмског архива у Бечу.



92 СРПСКЕ СТУДИ ЈЕ III / SERBIAN STUDIES III

помру од глади. На пустој пољани били су ограђени белом линијом, ширине 
око пола метра, стражари су ревносно бранили свакоме да је пређе. Дневно 
је умирало од 150 до 200 људи. Турски војници су се грејали окренути леђима 
један према другоме. Они способнији, сами себи су копали гробове, како им 
пси не би појели лешеве. 

Гледао је српске официре који су трудили да спасу што више заробљеника. 
„Међу овим заробљеницима било је и Срба муслимана из Босне и Херцегови-

не. Срби их преруше у српску униформу тако маскиране упутише у Србију.” 40

Дан 4. април 1913. године последњи је датум за који поуздано можемо рећи 
да је још увек био са II армијом. Тада је снимио ђенерала Степу Степановића са 
официрима и војницима на Черномену, приликом помена српским војницима 
изгинулим 1371. године у Маричкој битци.

Чернов одатле одлази за Скадар. Телеграмом од 16. априла 1913. године пред-
седник српске владе Никола Пашић од Српског послaнства на Цетињу тражи 
информацију да ли је фотограф Чернов стигао и зна ли се где се тада налази. 
У одговору од 17. априла саопштено му је да је из Скадра стигао на Цетиње, 
а да је одатле, прошле среде отишао за Париз41. Данас нам није познат разлог 
његовог одласка за Париз, али ће у Скадру поново бити након предаје града 24. 
априла, када ће извршити обимна фотографисања и кинематографска снимања. 
Фотографисаће стање у граду Скадру, турске положаје, црногорске и турске 
логоре, као и Цетиње, Подгорицу и Вирпазар42. Кинематографском камером 
снимиће превоз црногорских трупа преко Скадарског језера, па претпостављамо 
да стоји и иза филмова „Под Тарабошем”, „Пад Скадра” и „Црногорке учествују 
у војној служби”. На основу списка филмова о Првом балканском рату, који 
су се приказивали у београдским биоскопима, Чернов је највероватније и ау-
тор филмова „Београдске госпође и госпођице негују рањенике” и „Заробљени 
Арнаути”. Са великом вероватноћом можемо тврдити да је током боравка у 
Црној Гори, посетио аустроугарски приморски град Дубровник. Вероватно је 
за Париз бар једним делом путовао преко Аустроугарске. Ово смо закључили 
упоређивањем панорамских фотографија Скопља и Дубровника, наизменично 
објављених у листу „Балкански рат у слици и речи’’.43 

40 С.Чернов, Трагом Бугара, Политика 3448, 19. август 1913. године, 2.
41 МИД Псл.Цт. 1913 ф I р 41. Морали бисмо приметити да је за тадашње услове саобраћаја 

Чернов заиста много путовао. За наведени документ захваљујемо се колегиници Гордани 
Вукасовић, а колегиници Снежани Ратић за сву досадашњу подршку у истраживању делат-
ности Самсона Чернова.

42 На фотографијама у албуму „Срби у рату на Балканском полуострву 1912. и 1913. години’’ 
нема српских војника у делу посвећеном опсади Скадра. Овде су турски заробљеници това-
рили бродове или беспослени пецали рибу у скадарском пристаништу.

43 Балкански рат у слици и речи, 40, Београд 25. децембра 1913, 633.
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Поново се враћа у Београд. На предлог Министра војног ђенерала Милоша 
Божановића, Краљ Србије Петар I Карађорђевић 23. маја Ристу Марјановића – 
обвезника и Самсона Чернофа – уметника одликује орденом Св. Саве V реда44.

Као професионални уметник, свестан вредности свога рада, са престанком 
ратних операција није губио време. Око десетог маја представља своје фотогра-
фије Министру војном, који од њега наручује три албума. Министар просвете и 
црквених дела Љубомир Јовановић обраћа му се са предлогом да фотографије 
изради увеличане, како би служиле као украс по школама. Желео је да свој рад 
приређивањем изложбе представи и широј јавности. Због тога се молбом за 
пријем 5. јуна 1913.године обратио председнику српске владе Николи Пашићу. 
У њој наводи следеће: 

„Ја сам имао ту велику срећу да будем непосредан сведок победа српског оружја пре 
почетка битке код Битоља са првом армијом а такође сам био код опсаде Једрена 
и Скадра. Почевши од октобра 1912. године ја сам непрестано ишао за српском 
армијом и сам фиксирао са својим фотографским апаратом све важније догађаје 
овога рата. Ове фотографије представљају сада велики историјски интерес за цео 
свет, а тим већи интерес представљају за историју Србије. У садашњем момен-
ту после тешких напора ја сам успео да сав тај историјски материјал доведем 
у хронолошки ред; тако да сада располажем са око 700 фотографија из српско-
турског рата од којих су многе снимљене под најжешћом ватром непријатеља’’. 45

Догађај који је уследио привремено је одложио реализацију његовог плана. 
За мање од месец дана, 30. јуна, Бугарска је без објаве рата напала своје до-
тадашње савезнице, Србију и Грчку. Као и претходног, и овог пута је Чернов 
са српском војском, тачније налази се на фронту Прве српске армије. Његов 
фотографски материјал показује нам да је боравио у штабу наведене армије у 
селу Градиште, био је у Градцу, Страцину Криволаку и Велесу, крајем јуна оби-
шао је положаје Ретки Буки, Чупино брдо и Големи вис. Очигледно га је ганула 
хуманост српских војника према заробљеним Бугарима, које је често фотогра-
фисао. Такође фотографише бугарске злочине на српској и грчкој територији. 
Осим фотографисања, за фирму Пате46 снима и филм „Битка на Брегалници”. 
Наведени филм премијерно је приказан у београдском биоскопу „Колосеум” 
13. августа 1913. године.47

44 Службени војни лист бр. 9, 12. јуна 1913. године, 218. (За овај податак, као и за изванред-
ну подршку коју нам је пружио у изучавању Самсона Чернова, најискреније се захваљујемо 
историчару Радивоју Бојовићу, кустосу Народног музеја у Чачку).

45 А.С. ПМС, 1913, 136.
46 „Compagnie Générale des Établissements Pathé Frères Phonographes & Cinématographes’’, Paris.
47 С. Ружесковић, Трагом Самсона Чернова, Весник 38, Београд 2011. године, 83.
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Након потписивања мира 10. августа, озлојеђен оним што је видео и снимио, 
као и тенденциозним писањем стране штампе, нарочито руске, где се заштит-
нички писало о Бугарској, послао је чланак из два дела „Трагом Бугара” и „Траг 
од Бугара” париском „Журналу”. Уводни део текста гласио је:

„Ја сам дуго ћутао, али свакога дана осећам све дубљу потребу да са себе ски-
нем тајну о свирепостима које сам видео да се дешавају тако рећи пред мојим 
очима. Ћутање би ме учинило на крају стидним саучесником.

Да, после пада Једрена, и доцније, и у најскоријој прошлости, дано ми је било 
да будем против воље сведок злочина извршених од бугарских војника над за-
робљеницима турским, грчким и српским који су пали у њихове руке. Факта која 
ћу овде саопштит, без икакве литерарне претензије, с простим старањем за 
тачношћу документовања, не бојим се да могу бити демантована ма од кога.’’

Неке делове овог текста о турским заробљеницима код Једрена и потпуков-
нику Аранђеловићу смо вам већ представили. Остатак садржи грозоте учињене 
над српским заробљеницима и рањеницима од Бугара, које је видео на Криво-
лаку, положају Ретки Буки и Чупином брду48.

Такође се обраћа листу „Новоје времја’’, критикујући и њега и остала гла-
сила која пишу искључиво о наводним српским злочинима и где се објављују 
извештаји Бугарске телеграфске агенције и Бугарског посланства у Петрограду, 
на основу сведочења очевидаца, без икаквих материјалних доказа.

„А ево Вам, ако је по вољи, читава колекција слика – на сећање. У њима 
ћете видети на пример, како су Бугари унаказили и намучили нашег пуковника 
Аранђеловића, који је са њима био, рука под руку, код Једрена и који је из руку 
краља Фердинанда, добио бугарски крст за храброст.

Погледах и ужаснух се.
Одсечених ушију, искасапљеног лица, здрузганог носа изврнутих бајонетом 

широко отворених рана на грудима види се непомичан труп јадног пуковника, 
који је погинуо од руку ових неваљалаца за које је освајао Једрене.”49

48 С. Чернов, Политика 3450, Београд 21. августа 1913, 1.
49 Овде је Чернов очигледно погрешио у чину Радомира Аранђеловића, који је у тренутку 

погибије био потпуковник, као и у титули бугарског владара, који је био цар. Од бугарског 
цара добио је орден Светог Александра са мачевима (у тренутку заробљавања надао се да ће 
му орден спасити живот), а српски краљ Петар I одликовао га је највећим српским ратним 
одликовањем, Карађорђевом звездом са мачевима, као првог на листи одликованих. Када су га 
српски војници нашли измасакрираног, на грудима су му још стојала оба одликовања, убице 
их нису дирале. Убили су га припадници Тунџанске дивизије, са којом је највише сарађивао 
током опсаде Једрена. Мучко убиство потпуковника Аранђеловића, Балкански рат у слици 
и речи, 24, Београд 21. јула 1913, 381.
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О себи је навео да је стигао брзим возом у Скопље, где је посетио „Главну 
Команду” и да је одсео у хотелу „Војвода Путник”. Одатле ће поново отићи до 
попришта битака. Егзархат за чији су се опстанак на српској територији Бугари 
упорно залагали оценио је као политичку организацију. Навео је да Срби јесу 
рушили бугарска села, али тек онда када је из њих отварана ватра на српске 
војнике. Такође напомиње да су Срби наоружали турско становништво на 
десној обали Вардара, како би се заштитило од бугарских комита, са којима у 
Македонији још дуго неће бити мира.

„Ни један једини пут нисам чуо да су Срби злостављали жене, убијали или 
мучили заробљенике, унаказивали мртве, пљачкали итд’’50.

Као што је раније намеравао, сређује свој фотографски материјал и допуњује 
га фотографијама из Другог балканског рата. Било му је потребно само месец 
дана од потписивања мира у Букурешту да приреди изложбу у „Официрском 
дому” у Београду. Отворена је 11 септембра (у 08.00 часова) 1913. године. Зани-
мљиво је да се кроз новију литературу провлачи податак како је изложба имала 
око 400 експоната, а новински текстови из епохе наводе број од око 500 слика.51 
Изложба је изазвала изузетно интересовање публике, посетило ју је преко 1.200 
људи. Према наводима „Политике”, њено трајање, првобитно предвиђено за три 
дана, продужавано је у два наврата; 13. септембра за један, а 14. септембра за 
још седам дана.52 Њене кратке приказе, доносе часописи „Пијемонт” и „Одјек”. 
Цена улазнице била је 0.50 динара, а цео приход је био намењен фонду поро-
дица погинулих и умрлих официра. По наводима Драгише М. Стојадиновића 
(1886-1968), Чернов је фотографије са изложбе продао за 100.000 динара. Целу 
серију фотографија откупила је „Официрска Задруга” и држала их као сталну 
поставку. Слике су биле нумерисане, умножаване и комерцијално продаване. 
Фотографије је откупила и српска влада и оне су коришћене за израду специјалних 
ратних албума, али и за наставу у школама у ослобођеним крајевима. Специјални 
ратни албуми рађени су умножавањем фотографија са негатива, па су садржа-
ли по више томова. Умножавани су под разним називима, чак и после Првог 
светског рата, али је први, који је вероватно сам аутор именовао, „Срби у рату 
на Балканском полуострву у 1912. и 1913. години” са укупно 492 фотографије.

50 Други балкански рат, „Новоје Времја’’, Српске Новине 184, Београд 24. 08. 1913. године, 1-2. 
Наведени чланак у Српским новинама није потписан, јер је преузет из стране штампе, а с об-
зиром на остале радове Самсона Чернова без икакве сумње можемо тврдити да је његов.

51 Очигледно је да је изложба имала 492 експоната, јер је на основу ње урађен албум „Срби у 
рату на Балканском полуострву у 1912. и 1913. години’’.

52 Политика бр.3457, Београд, 28. август 1913, с.3; бр. 3460, Београд, 31. август 1913, с.3; бр.3461, 
Београд, 1. септембар 1913, с.3.
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Његово наредно деловање одредио је рад једне „непристрасне” међународне 
комисије. Наиме, због бројних гласина о ратним злочинима на Балкану, Кар-
негијева задужбина за међународни мир је 1913. године основала међуна родну 
комисију. Претежно су је чинили универзитетски професори из Францу ске, 
Велике Британије, САД, Немачке, Аустрије и Русије. Комисија је од почетка 
августа до краја септембра 1913. године путовала Балканом и на терену при-
купљала доказе о злочинима. Србија и Грчка биле су изразито незадовољне 
радом комисије, нарочито деловањем руског представника Миљукова53, који 
је био острашћени „бугарофил”.54

Како би оповргао тврдње Карнегијеве комисије, одлази у Француску, где 
цео септембар и октобар у отменим круговима држи предавања о бугарским 
злочинима. Једно од последњих је одржао у Паризу, у кући грофице Јурковић. 
Осим у Паризу, знамо да је држао предавања и у Тулузу. Такође је био и у Шпа-
нији, где је предавао пред шпанским официрима у Толеду. Предавања су била 
пропраћена фотографским материјалом. Како би публика што боље сагледа-
ла величину бугарских злочина, своја излагања почињао је са фотографијама 
српских војника из сметова под Једреном. Затим су следиле језиве фотографије 
бугарског дивљашта у Македонији, а на крају би као контраст после слика 
спаљених српских војника приказао фотографије како српски војници деле 
свој хлеб са бугарским заробљеницима.

Боравећи у Паризу, отишао је до канцеларије Карнегијевог института, где 
је оставио неколико фотографија бугарских зверстава, како их комисија не би 
изоставила из свог извештаја. Два дана касније око поноћи, добио је експресно 
писмо које је потписао главни секретар европског бироа Карнегијевог Института.

53 Павле Миљуков (Павел Николаевич Милюоков 1859–1943), историчар, од 1886. до 1895. до-
цент за руску историју на Факултету у Москви. 1895. учествовао у експедицији у Македонији, 
коју је организовао Руски археолошки институт у Константинопољу. Због политичке делатно-
сти 1901. године провео је шест месеци у затвору. Након робије одлази у Бугарску, где је 1902. 
године избран за професора на Факултету у Софији. 1905. године оснива Конституционал-
ну (Уставну) демократску партију (Кадете). 1913. године руски је представник у Карнегијевој 
комисији. Од марта до маја 1917. године министар је иностраних послова Русије у Провизорној 
влади Керенског. Након победе црвених у грађанском рату живи у Француској. Подржавао је 
Стаљинову спољну политику. de.wikipedia.org/wiki/Pawel_Nikolajewitsch_Miljukow, en.wikipedia.
org/wiki/Pavel_Milyukov.

54 Карнегијева комисија је објавила извештај свога рада 1914. године, где је закључила да су 
све зараћене стране у балканским ратовима вршиле злочине над заробљеницима и цивил-
ним становништвом. Што се тиче српске војске и добровољачких јединица које нису биле у 
саставу регуларних трупа, Комисија је објавила да су Срби убијали цивилно становништво, 
спаљивали села, натерали у избеглиштво око 25 000 Арнаута (протеривање цивилног ста-
новништва), као и да су забележени случајеви силовања. Не можемо да не приметимо да су 
исте злочине Србима приписали разни „независни’’ извештачи и у ратовима деведесетих го-
дина на терторији бивше СФРЈ. sr.wikipedia.org/sr/Ратни_злочини_у_балканским_ратовима
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„Драги господине,
Ја сам разговарао са г. Миљуковом, који се вратио са Балкана, о интересан-

тним фотографским документима, које сте донели са бојног поља. Г. Миљуков 
би био срећан да их види и да разговара с вама. Можете га наћи сутра, у четвр-
так 2. октобра, око 10 сати пре подне у хотелу „Фоајо’’, улици Турион 33, преко 
од Сената. Г. Миљуков је извештен о овоме и чекаће вас.’’55

Како је Чернов изјавио, на састанку му је Миљуков признао да су Срби 
учинили најмање недела у оба балканска рата. За Грке је рекао да су учинили 
већа зверства него и сами Бугари. На Черновљев коментар да након освајања 
Једрена Бугари нису имали ни речи захвалности према Србима, Миљуков му је 
одговорио да су они још тада знали шта ће се десити. На крају му је Миљуков 
понудио новчану суму у вредности од 40.000 динара да откупи све његове фо-
тографије за Карнегијев институт, под условом да откаже и сва своја предавања. 
Чернов је ову понуду одбио, убеђен да иза свега стоји Бугарска.56 

Поново је у Београду 28. новембра 1913. године, где је намеравао да објави 
албум фотографија бугарских злочина. Следећу изложбу, овог пута својих сли-
карских радова рађених на основу ратних фотографија, одржаће током про-
лећа 1914. године у Петрограду. Извештај о изложби послао је Српској влади 
посланик Србије у Русији, Мирослав Спалајковић:

„Пре кратког времена, г. С. Чернов, уметник, приредио је једну малу изложбу 
својих радова из српско-бугарског рата, у овдашњем хотелу „Асторија’’ и на тој 
изложби слике: „На граници људске снаге’, „Транспорт страдалих’’, „Пуковник 
Аранђеловић’’ и „Црногорци на Тарабошу’’. Све ове слике израђене су у бојама 
у величини од једног до два метра, са оригиналних фотографских снимака и 
представљају праве уметничке радове’’57.

Када је постало очигледно да је нови рат неизбежан, Чернов је поново у 
Србији. У петнестоминутном разговору у двору, 19. јула 1914. године, српском 
регенту Александру Карађорђевићу приказао је своје радове.58 То је последњи 
податак о његовом раду током балканских ратова, до којег смо дошли, а пре 
избијања непријатељстава са Аустро-Угарском. У наредном рату, пратећи српску 
војску, начиниће своје најпознатије фотографије.

55 Миљуков на послу, Политика 3531, Београд 10. новембар 1913. године, 1.
56 Г. Чернов у Београду, Политика 3537, 16. 11. 1913, 8.
57 Ј. Д. Митровић, Заборављени ратни сликар и сниматељ Самсон Чернов, Зборник Историјског 

музеја Србије 15–16, Београд, 1979, 77.
58 А.С. Д.К. 1914, Ф VII, Р 9.
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Закључак

Иако је након Првог светског рата у Србији пао у заборав, његове су фото-
графије сведочиле о славним данима српске војске кроз генерације. Помало је 
тужно да су у иностранству значај његовог рада схватили боље од нас самих. 
Текстом који је пред вама покушали смо да расветлимо његов рад током бал-
канских ратова, и да донекле отклонимо историјску неправду која је „нашим 
нехатом”59 учињена према Самсону Чернову, јер га оно што је урадио ставља 
на место најзначајнијег извештача српских ослободилачких ратова од 1912. до 
1918. године.

SAMSON CHERNOV AND THE BALKAN WARS

Summary:

Th e renowned photograph of a Serbian soldier, the Eagle Eye of the Serbian Pa-
trol, was taken by a Russian Jew, Samson Chernov. He was a painter, photographer, 
cameraman and a journalist. When he was 17, a volunteer, he joined the Russian-
Japanese War (1904-1905), where became renowned as a photographer. Just before 
the Balkan Wars, he was working in France as a correspondent to the newspapers, 
the Novoye Vremya and the Russkoe Slovo. 
59 Анонимни новинар Политике написао је 1926. године „Збирка фотографа Чернова пропала 

је. Пропала је нашим нехатом, али се може донекле да прикупи у Америци.’’(Наше одступање 
кроз Албанију, изложба снимака г. Ристе Марјановића, Политика 20. јануар 1926,4.) Ипак, 
већи део, можда и комплетан рад Самсона Чернова током Балканских ратова, сачуван је. 
Његово најобимније фотографско дело, „Изложба фотографија” сачувана је у потпуности, све 
492 фотографије у оквиру фото албума. Најкомплетнији албум, са укупно 490 фотографија 
сврстаних у четири тома, чува се у Архиву Србије под називом „Срби у рату на Балкан-
ском полуострву” (објављен од стране Архива Србије, Београд, 2011). Такође у А. С. чувају 
се III и IV том фото албума под називом „Балкански рат 1912–1913.’’ У војном музеју у Бео-
граду постоје  II, III, IV и V том „Ратног Албума Њ. В. краља Александра I Ујединитеља’’, у 
коме се налазе и две фотографије које недостају у албуму у А.С. Многе његове фотографије 
сачуване су у часописима „Илустровани мали журнал’’ и „Балкански рат у слици и речи’’. 
Архив Југословенске кинотеке поседује кинематографске филмове „Једрене после заузећа’’, 
филмове о посети бугарског цара Фердинанда Селимовој џамији, полетању авиона блерио 
XI-2, превозу црногорских војника бродовима преко Скадарског језера након предаје Скадра. 
Филм „Битка на Брегалници’’ сачуван је у Архиву браће Пате у Паризу. Сачуване су и одређене 
секвенце, можда и цео филм „Српска војска под Једреном’’. За сада непознат број његових 
акварела чува се по музејским збиркама музејa у Србији.
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As his baggage was delayed, he arrived to the Serbian capital, Belgrade, when the 
war operations had already begun on 18 October 1912. Besides the already mentioned 
newspapers, he was also a correspondent to a Russian newspaper, the Vecherniye Vre-
mya and a French illustrated weekly the L`Illustration, and a Parisian the Le Journal. 
With a group of war correspondents, he follows the operations of the Serbian army 
until the Battle of Bitola. Th ence on, due to his reputation, he had a privilege to be 
in the Prince Alexander Karadjordjevic suite. Together they visit Salonika and the 
Gracanica Monastery in Kosovo. Th en he spent some time with the Serbian pilots 
and got a chance to make the fi rst aerial photo of the city of Nis. Aft er the Vardar, 
he went to the Edirne front, where from November 1912, the Serbian army was 
assisting the Bulgarians at the Edirne siege. He arrived at the same time as did the 
Serbian siege artillery. From the point of his arrival until the fall of the town he would 
photograph everything of any importance of the II army stay in Th race – the army 
headquarters in Mustafa Pasha, division command points, the position of the troops, 
an everyday life of a Serbian soldier, of a peasant was suff ering by the war itself. What 
his reputation was and what recommendations he had is best described in the fact 
that the whole army units would demonstrate their operations before him. He was 
also fi lming and for the Gaumont Sivertsen company he made two fi lms, Th e Serbian 
Army at Edirne and Edirne aft er the Fall. Going through the Turkish positions on 
April 2nd, he encountered for the fi rst time something he would call the „Bulgarian 
savagery”. Introducing himself as a Russian, he was one the few who had access to 
the island where 10,000 Turkish prisoners were dying of hunger and diseases. We can 
positively say that on 10 April 1913 he was still with the II army. He took photos of 
general Stepa Stepanovic with the offi  cers and soldiers at the Chernomen Memorial 
to the soldiers fallen in 1371 in the Battle of Maritsa. 

Th en Chernov went to Skadar, Podgorica and Cetinje. Aft er that, for unknown 
reason, he went to Paris via Austro-Hungary, when he visited Dubrovnik. Th en again 
he went to Skadar aft er its fall on 24 April 1913, where he would make a lot of pictures. 

For his for meritorious achievements in the First Balkan War, on 23 May, the 
Serbian King, Peter I Karadjordjevic awarded him a medal, Order of St Sava 5th class. 

In the Second Balkan War he was at the front with the First Serbian Army. His 
photographic material shows us that he was staying with the Army in a village of 
Gradiste, that he was in Gradac, Stracin and Veles. In late June he visited positions in 
Retki Buki, Cupino Brdo and Golemi Vis. Besides the military operations, he takes 
pictures of the Bulgarian crimes committed on both the Serbian and Greek sides. 
For the Pathé fi rm he made a fi lm Th e Battle of Bregalnica. 

A month aft er the end of the Second Balkan War, he organised a photograph show 
at the Army Hall in Belgrade. 

In order to contradict the Carnegie Commission allegations, he went to France 
where among the posh social circles of Paris and Toulouse, throughout September 
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and October, he held lectures on the Bulgarian crimes. Th en he went to Toledo, 
Spain to do the same. During his stay in Paris, the Russian member of the Carnegie 
Commission, Paul Miliukov, tried to bribe Chernov to sell him all the photos and 
cancel the lectures.

Th e next exhibition, this time of his paintings featuring themes from the war 
pho tographs, was held in the spring 1914 in Petersburg. 

When it was obvious that a new war was inevitable, Chernov came back to Serbia. 
On 19 July 1914, in a fi ft een minutes audience with the Serbian Regent, Alexander 
Karadjordjevic, he showed him his work.
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ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У НОВИМ 
КРАЈЕВИМА СРБИЈЕ (1912–1915)1

Апстракт: У раду су приказани положај и уређење Православне цркве у новим 
крајевима Србије од ослобођења 1912. до окупације земље 1915. Обрађен је однос 
српских власти према Егзархији и њено укидање на српској територији 1913. Ана-
лизирани су преговори вођени између Србије и Васељенске патријаршије о присаје-
дињењу епархија у новим областима Српској цркви и о обнови Српске патријаршије. 
Приказани су различити аспекти стања цркве и свештенства, као и поједине промене 
које су се на том плану догодиле. Рад је написан на основу необјављене архивске 
грађе српског порекла.

Кључне речи: Српска православна црква, балкански ратови 1912–1913, Први светски 
рат, Србија, Стара Србија, Македонија, Косово и Метохија.

* * *

Од друге половине 19. века, а посебно од стварања Бугарске егзархије 1870, 
питање Православне цркве у европској Турској далеко је превазилазило чис-
то верске оквире. У држави чије се становништво званично није делило по 
народности већ по вероисповести, припадност православних хришћана Урум 
(патријаршијском) милету или Бугар (егзархијском) милету задирала је у сушти-
ну сложеног националног проблема. Самим тим је уређење положаја Право-

1 Рад настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси (Ев. бр. 177014)
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славне цркве у областима ослобођеним од турске власти 1912–1913. морало да 
представља задатак од прворазредног значаја за чланице Балканског савеза. Циљ 
овог рада је да се прикаже и анализира шта је на том плану урадила Краљевина 
Србија у периоду од почетка Првог балканског рата 1912. до непријатељске 
окупације 1915. године.

На територијама припојеним Србији 1913, стање затечено ослобођењем 
1912. било је следеће. Простор северно од Шар-планине обухватала је Рашко-
призренска епархија Цариградске патријаршије;2 на њеном челу су се, након 
шестодеценијске паузе, од 1896. налазили митрополити Срби. Јужно од Шаре, 
Патријаршија је имала још Скопску, Велешко-дебарску, Битољску (Пелагонијс-
ку), Преспанско-Охридску и Дојранску епископију. Митрополити Скопске и 
Велешко-дебарске епархије такође су били Срби, Вићентије [Крџић] и Варнава 
[Росић], а преостала тројица били су Грци. Епископије Бугарске егзархије биле 
су Скопска, Велешка, Охридска, Битољска и Дебарска, а егзархији су припа-
дале и неке општине на територији Дојранске патријаршијске епископије.3

Питање о Православној цркви у ослобођеним крајевима и њеном односу 
према Цркви у Краљевини Србији, покренуто је у новембру 1912. Врховна 
команда српске војске, Министарство просвете и црквених дела и митрополит 
српски Димитрије слагали су се да за време трајања рата затечено црквено 
уређење у сваком погледу мора да остане непромењено у дотадашњем канон-
ском поретку.4 По одлуци Министарског савета, у нове крајеве су у децемб-
ру 1912. били послати чиновници Министарства просвете, секретар Мирко 
Поповић и референт за црквена питања Милан Пећанац, ради упознавања 
са стањем тамошњих просветних и верских прилика, будући да се очекивао 
бр зи крај рата и прелазак дотичних установа под поменути ресор.5 Како се 
то није догодило, на предлог министра просвете, у априлу 1913. постављен 
је Миливоје Ј. Поповић, професор Војне академије и начелник Министар-

2 Изузетак је представљао Прешевски срез, који је припадао Скопској епархији.
3 Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, књига I, Загреб 1929, 643-644; књига  IV, 

Загреб, 1929, 369.
4 Архив Србије (=АС), Министарство просвете и црквених дела – Црквено одељење (=МПс-Ц), 

1913, Ф 7 Р 58, Архиепископ београдски и митрополит Србије, Димитрије, министру просве-
те и црквених дела, Љ. Јовановићу, аебр. 2224, 29. 10/11. 11. 1912; министар просвете и цркве-
них дела, Љ. Јовановић, министру војном, Р. Бојовићу, цбр. 1913, 30. 10/12. 11. 1912; министар 
војни, Р. Бојовић, министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, фабр. 3575, 21. 11/4. 12. 
1912; министар просвете и црквених дела, Љ. Јовановић, митрополиту Србије Димитрију, цбр. 
1980, 7/20. 12. 1912. Сви датуми у главном тексту су дати по новом календару, а у напоменама 
приликом цитирања извора паралелно по старом и новом.

5 АС, Министарство просвете и црквених дела – Просветно одељење (=МПс-П), 1912, Ф 79 Р 
124, Министар просвете и црквених дела, Љ. Јовановић, министру војном, Р. Бојовићу, пбр. 
22631, 12/25. 12. 1912.
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ства просвете, за инспектора при Врховној команди у Скопљу за црквене и 
просветне послове.6

Први правни акт којим је регулисано устројство цивилних власти у новим 
крајевима била је Уредба о уређењу ослобођених предела, усвојена 27. децембра 
1912. Њом су зајемчени једнакост пред законом свим становницима без обзира 
на верску припадност, слобода и равноправност у вршењу верозаконских обреда 
свих вероисповести, а прозелитизам је строго забрањен. Источноправославна 
вера „автокефалне цркве” је проглашена државном. Члан 79 Уредбе односио 
се непосредно на уређење Православне цркве: „Хришћани источне вере стоје 
под духовном управом Митрополита српског, који управља или непосредно 
за време, или преко епархијских архијереја који се поставе по канонима наше 
свете цркве.”7 Цитирани члан, према коме се православни хришћани стављају 
под духовну управу митрополита српског, одударао је од раније наведених 
намера меродавних власти да се у црквеном поретку нових крајева ништа не 
мења док траје рат. Иза овог члана Уредбе највероватније нису стајале никакве и 
ничије скривене намере. Готово цела Уредба, па и члан 79, заправо представљају 
препис Привременог закона о уређењу ослобођених предела донетог 15. јануара 
1878.8 Чини се да приликом усвајања Уредбе 1912. једноставно није обраћена 
довољна пажња на импликације поменутог члана, већ је он просто преузет из 
ранијег Привременог закона. Такође, није се водило рачуна о чињеници да је 
митрополит српски 1878. био старешина аутономне цркве у оквиру Цариградске 
патријаршије, а 1912. старешина независне Православне цркве.

6 АС, Министарство иностраних дела – Политичко одељење (=МИД-ПО), 1913, ролна ми-
крофилма бр. 407, Р/6-8, Министар просвете, Љ. Јовановић, министру иностраних дела, Н. 
Пашићу, пбр. 3874, 16/29. 3. 1913. У оквиру Штаба Врховне команде у Скопљу је у октобру 1912. 
установљено Полицијско одељење на чијем челу је био инспектор полиције Милорад Вујичић, 
начелник у Министарству унутрашњих дела. Полицијски инспекторат је испрва био надле-
жан за сва питања цивилне администрације у ослобођеним областима, док у јануару 1913. није 
био установљен Порески инспекторат, задужен за питања из финансијске, царинске, пореске, 
монополске и благајничке струке, а потом већ поменути Просветни иснспекторат. Вујичић 
је наредбом Врховне команде у јануару 1913. именован и за референта за судске послове при 
Врховној команди, али посебан судски инспекторат није био установљен. М. Јагодић, Уређење 
ослобобођених области Србије 1912–1914: правни оквир, Београд, 2010, 11; АС, Министарство 
унутрашњих дела – Полицијско одељење (=МУД-П), 1913, Ф 22 Р 1, Министар унутрашњих 
дела, С. Протић, инспектору полиције М. Вујичићу, пбр. 548, 20. 1/2. 2. 1913; Министарство 
војно (=МВ), фасцикла 1912-1914, Инспектор полиције М. Вујичић, свим окружним судови-
ма у новим крајевима и Великом суду у Скопљу, пбр. 769, 3/16. 1. 1913.

7 М. Јагодић, наведено дело, 23; текст Уредбе у АС, Министарство правде, 1912, Ф 41 Р 31.
8 М. Јагодић, наведено дело, 16-23. Члан 78 Привременог закона о уређењу ослобођених предела из 

1878. гласио је: „Хришћани источне вере стоје под духовном управом Митрополита српског, 
који управља или непосредно за време, или епархијског архијереја, који се постави по закону 
српском и канонском”, Зборник закона и уредаба 32, Београд 1878, 266. Разлика је у томе што 
је 1912. изостављено спомињање „српског” закона. 
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Немогућност примене члана 79 у пракси се убрзо показала. У тренутку осло-
бођења, место рашко-призренског митрополита је било упражњено, дужност је 
отправљао митрополитски намесник Сава Протић, а последице тзв. митрополит-
ског питања које је стајало отворено од 1911,9 и даље су биле присутне, посебно у 
Приштини. Почетком 1913. показало се да је потребно завести ред у Рашко-при-
зренској митрополији и изабрати администратора. Врховна команда је, према члану 
79 Уредбе, држала да је за то надлежан митрополит српски Димитрије. Скопски 
митрополит Вићентије је постављао питање да ли се термин из Уредбе „митрпо-
лит српски” односи на српског митрополита у Београду или у Скопљу. Димитрије 
је био спреман да унапред пристане на избор личности који учини митрополит 
Вићентије у споразуму са Врховном командом, али није имао прецизно мишљење 
о томе ко је надлежан да ту личност постави за администратора. Никола Пашић 
је сматрао да би се могло поставити ново лице за администратора, али да се при 
томе не заобиђе Цариградска патријаршија. Након темељног проучавања овог 
проблема, у Министарству просвете се дошло до закључка да је члан 79 Уредбе у 
несагласности са праксом увођења нових црквених власти у областима које су под 
управом Цариградске патријаршије. Због тога, а и због чињенице да он није ништа 
прописивао у вези са управљањем пословима осталих верских заједница изузев 
православне, Министарство је 15. марта 1913. предложило да се члан 79 промени 
и да гласи: „Надзор над управом православне цркве врши Врховна команда по 
упутствима министра просвете и црквених послова, сагласно са канонима и са 
начелима основних закона Краљевине Србије. Надзор над управом неправослав-
них и нехришћанских верских организација врши Врховна команда, такође по 
упутствима министра просвете и црквених послова, који израђује и правилнике 
у циљу обезбеђења редовног и са основним принципима устројства тих установа 
сагласног функционисања њиховог, а у складу са државним интересима.”10

9 Рашко-призренски митрополит Нићифор Перић је због сукоба са српским конзулима у 
Турској и српском владом поднео оставку 1911. У питању избора личности новог митро-
полита дошло је до поделе на присталице Гаврила Дожића, којег је подржавала Црна Гора, 
и Богдана Раденковића, којег је подржавала Србија. Цариградска патријаршија је изабрала 
Дожића и хиротонисала га, али му Порта, под утицајем Србије, није издала берат. Приста-
лице Дожића биле су бројније у Беранама и имале су своју „странку” у Приштини на челу са 
протом Јосифом Спасићем, а присталице кандидата Србије преовлађивале су у осталим де-
ловима епархије. Сукоб интереса Црне Горе и Србије лоше се одражавао на Србе у епархији, 
изазивајући кроз агитације за једног или другог кандидата непотребне и штетне поделе у на-
роду. О митрополитском питању опширније В. Шалипуровић, Културно-просветне и поли-
тичке организације у Полимљу и Рашкој 1878-1912, Нова Варош, 1972, 323-337; Д. Маликовић, 
Избор рашко-призренског митрополита 1912. године, Београд, Приштина, 2000; Б. Вучетић, 
Богдан Раденковић, необјављени магистарски рад, Филозофски факултет Универзитета у 
Београду 2006, 135-147.

10 АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 408, Р/6-8, Конзул у Приштини, М. Милојевић, 
министру иностраних дела, Н. Пашићу, службено, 12/25. 2. 1913; МПс-Ц, 1913, Ф 7 Р 58, ми-
трополит Вићентије Врховној команди, 15/28. 1. 1913; Врховна команда, генерал Ж. Мишић, 



105Православна црква у новим крајевима Србије (1912–1915) 

По свему судећи, спорни члан је остао на снази све до доношења нове Уредбе о 
уређењу ослобођених области 31. августа 1913.11 Њен члан 82 је гласио: „Надзор, над 
управом православне цркве врши министар просвете и црквених послова, сагласно 
са начелима основних закона Краљевине Србије и црквених канона. Надзор пак 
управе неправославних и нехришћанских верских организација врши такође ми-
нистар просвете и црквених послова, који израђује наредбе и правилнике, у циљу 
обезбеђења њиховног редовног функционисања, сагласног са основним принципима 
устројства тих, а у складу са државним интересима.” Остао је на снази до окупа-
ције Србије 1915. Изузев брисања речи „Врховна команда”, усвојени текст се само 
у стилизацији разликовао од предлога Министарства просвете из марта 1913. Све 
раније споменуте одредбе Уредбе из 1912. дословно су пренете у Уредбу из 1913.12

У међувремену је избор администратора Рашко-призренске епархије ипак био 
извршен. Договором министра просвете Љубомира Јовановића, Николе Пашића и 
митрополита Димитрија, био је изабран протојереј Стеван Димитријевић, ректор 
Призренске богословије. Он је за администратора постављен у априлу 1913, и 
то наредбом краља, као врховног команданта војске, на основу члана 6 Закона о 
устројству војске из 1901. По том основу су иначе били постављани чиновници 
свих струка у новим крајевима за време трајања рата. Овим креативним решењем 
су заобиђене објективне препреке које су стајале на путу постављања админи-
стратора.13 Прота Димитријевић је остао ректор Богословије.14 

министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, ађбр. 3466, 19. 1/1. 2. 1913; Министар-
ство просвете и црквених дела Министарском савету, цбр. 218, 2/15. 3. 1913.

11 Када су српско-бугарски односи били већ увелико затегнути, Бугарска је 6. маја 1913. нотом 
протестовала што су Уредбом сви православни хришћани стављени под управу митрополи-
та српског. Никола Пашић је у одговору негирао оптужбу, образлажући да се члан 79 Уредбе 
односи само на вернике Цариградске патријаршије, а не и на егзархисте, јер у њему Егзархија 
није споменута, АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 392, Р/6-2, Посланство Бугарске 
у Београду министру иностраних дела Србије, Н. Пашићу, пов. 23. 4/6. 5. 1913. Види се, дакле, 
да је до 6. маја спорни члан остао непромењен. У изворима нисмо нашли потврду да је то било 
учињено до усвајања нове Уредбе о уређењу ослобођених области 31. августа 1913.

12 Нова Уредба је усвојена зато што је, након склапања Букурешког мира 10. августа, уследи-
ла наредба о демобилизацији војске, а Врховна команда је 30. августа престала са радом. 
Будући да се она у старој Уредби спомињала као највиши орган власти у новим крајевима, 
текст уредбе је морао бити промењен. Српске новине бр. 181, 21. 8/3. 9. 1913; Зборник уредаба 
за новоослобођене и присаједињене области, Ниш, 1915, 82; М. Јагодић, наведено дело, 25-28. 

13 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 4, Министар просвете и црквених дела, Љ. Јовановић, Врховној ко-
манди, цбр. 128, 1/14. 4. 1913; исти ректору Призренске богословије, С. Димитријевићу, цбр. 
335, 3/16. 4. 1913; наредба краља о постављењу Стевана Димитријевића за администратора 
Рашко-призренске митрополије, без дана, април 1913; администратор Рашко-призренске 
митрополије, С. Димитријевић, министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 1, 
24. 4/7. 5. 1913; М. Јагодић, наведено дело, 11-12.

14 Димитријевић је у мају 1915. захтевао да му се одреди додатак на плату за обављање дужно-
сти администратора, и то ретроактивно за претходне две године. Како је Министарство про-
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Положај Егзархије, као институционалног основа бугарске пропаганде, 
био је несумњиво веома важан за српску државу. Српске власти су, међутим, 
биле опредељене да поштују прокламовано начело равноправности и слободе 
вероисповести. У том смислу је посета краља Петра Скопљу, новембра 1912, 
била добар показатељ. Владара је дочекало свештенство свих вероисповести, 
укључујући и егзархијског скопског епископа, а он је потом обилазио најважније 
православне и католичке цркве и џамије. На дан славе егзархијске Цркве Св. 
Димитрија, 8. новембра, краљ је са многим официрима присуствовао служби. 
Једанаест дана касније, владар је организовао ручак за угледне Скопљанце, 
припаднике свих вероисповести и националности.15

Инцидената између власти и егзархијских епископа је ипак било, и то у Веле-
су и Дебру. Велешки егзархијски епископ Мелентије је пред рат, због сукоба са 
турском влашћу, морао да напусти своју епархију. Егзархија је на његово место 
послала намесника Неофита, који је у Велес стигао 6. јануара 1913. Командант 
места и Врховна команда су му замерили што приликом богослужења у цркви 
није споменуо само српског краља, већ имена савезничких владара, и то најпре 
бугарског цара, па руског цара а онда грчког, српског и црногорског краља; 
при томе, цркву је украсио тракама бугарске тробојнице. Потом се пронео 
неистинит глас да је Неофит протеран из Велеса, што је изазвало и једну жалбу 
бугарског посланства у Београду. Никола Пашић је стога наложио Врховној 
команди да српске власти морају да поступају са бугарским епископима исто 
као са српским и да им указују равне почасти, али и да му доставе уколико би 
они вршили било какву политичку агитацију. У складу са тим, представници 
војне и цивилне власти у Велесу потом су честитали Неофиту Божић и Нову 
годину. Озбиљан проблем је настао када је велешком среском начелнику доста-
вљено да намесник поставља општинске часнике у егзархијским селима, мимо 
општинских органа које су већ именовале српске власти, те да од њих тражи 
општинске буџете и сл. и да прикупља и шаље бугарској влади, основане или 
не, жалбе егзархиста на српску власт. Срески начелник је стога наредио да се 
изврши претрес архиве у егзархијској резиденцији 6. фебруара 1913. Обављен 
је уз строго поштовање законске процедуре, али је том приликом ухапшен се-
кретар митрополије, који је одбио да сарађује и преда архиву на увид; Неофиту 
лично није било учињено ништа. Истинитост доставе је у свему потврђена. 
Између осталог, нађен је његов акт упућен председнику бугарске владе од 24. 

свете пристало да му одобри 1200 динара годишње, али рачунајући тек од 14. априла 1915, он 
је у јуну поднео оставку на место администратора. Министар Љубомир Давидовић је апело-
вао на њега да не подноси оставку у рату, а ако ипак остаје при својој одлуци да је потврди. 
Даљу преписку о овом питању нисмо нашли, АС, МПс-Ц, 1915, Ф 3 Р 120. Димитријевић је 
бугарску окупацију дочекао у Призрену. Најпре је стављен у кућни притвор, а јануара 1916. 
је интерниран у Бугарску, Српски биографски речник 3, Нови Сад, 2007, 261.

15 Политика 22. 10/2. 11. 1912; 27. 10/9. 11. 1912; 30. 10/12. 11. 1912; 5/18. 11. 1912; 9/22. 11. 1912.
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јануара 1913, у коме је српска управа приказана у најцрњим бојама. Из њега 
се у суштини види Неофитова бојазан да егзархисти по селима, у новим окол-
ностима, не потпадну под српски утицај и одрекну се и Егзархије и бугарске 
националности. Командант места молио је Неофита да обустави антисрпску 
пропаганду, јер тако штети савезу. Уследило је привремено смиривање ситу-
ације, до 17. фебруара, када је у Велес дошла Четничка команда српске војске. 
Командант места је распоредио мајора Војина Поповића и још једног официра 
на стан у једној соби зграде егзархијске митрополије. Неофит, међутим, није 
хтео да их пусти, мада је у истој соби и раније, пре његовог доласка, становао 
један официр. Поповић је наредио свом војнику да отвори собу и сместио се у 
њу. Изјавивши да под таквим околностима не може остати у Велесу, Неофит је 
одмах отпутовао у Штип, који је тада био под бугарском управом. Читав случај 
изазвао је размену дипломатских нота између Бугарске и Србије, која је заправо 
представљала рефлексију погоршања односа две државе.16 У Велес је почетком 
априла 1913. стигао епископ Мелентије. Никола Пашић и Врховна команда 
наложили су месним властима да му се не чине никакве сметње у раду.17 У из-
ворима нема помена о било каквим доцнијим проблемима између егзархијског 
велешког епископа и српских власти, па се стога може закључити да их није ни 
било.

Дебарски егзархијски епископ Козма се такође мешао у постављање општин-
ског часништва. Захваљујући његовој агитацији, становници села Лазарпоља 
крај Дебра су одбијали да приме председника општине ког је именовала на-

16 АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 408, Р/6-8, Саслушање Томе Анастасијевића, бив-
шег учитеља из Велеса, рађено у канцеларији Среза велешког 19. 1/1. 2. 1913; саслушање Ђорђа 
Тодоровића, служитеља егзархијске митрополије у Велесу, рађено у канцеларији Среза ве-
лешког 25. 1/7. 2. 1913; наредба начелника Среза велешког о претресу зграде егзархије, бр. 
329, 24. 1/6. 2. 1913; резервни поручник, др Чеда Марјановић, Врховној команди, 9/22. 4. 1913, 
Скопље; ролна микрофилма бр. 391, Р/6-2, министар иностраних дела, Н. Пашић, Врховној 
команди, пов. бр. 11, 1/14. 1. 1913; Врховна команда, генерал Ж. Мишић, министру иностра-
них дела, Н. Пашићу, обр. 2501, 2/15. 1. 1913; исти истом, обр. 2564, 4/17. 1. 1913; на полеђини 
претходног акта министар иностраних дела, Н. Пашић, Врховној команди, пов. бр. 70, 4/17. 
1. 1913; посланик у Софији, М. Спалајковић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. бр. 
1, 5/18. 1. 1913; посланик Бугарске у Београду, А. Тошев, истом, пов. бр. 108, 12/25. 2. 1913; ми-
нистар иностраних дела, Н. Пашић, Врховној команди, пов. бр. 759, 16. 2/1. 3. 1913; коман-
дант места у Велесу команданту 1. армије, пов. бр. 37, 19. 2/4. 3. 1913; министар иностраних 
дела, Н. Пашић, Врховној команди, врло хитно, 1/14. 3. 1913; командант места у Велесу ко-
манданту 1. армије, обр. 578, 18/31. 3. 1913; мајор В. Поповић Врховној команди, 5/18. 4. 1913, 
Скопље; Врховна команда министру иностраних дела, Н. Пашићу, обр. 4529, 7/20. 3. 1913; Не-
офит председнику бугарске владе бр. 189, 11/24. 1. 1913, Велес.

17 Војни Архив (=ВА), Пописник (=П) 2, кутија (=К) 18, фасцикла (=Ф) 30, документ број (=бр.) 
9, Министар иностраних дела, Н. Пашић, Врховној команди, бр. 398, 9/22. 3. 1193, депеша; 
АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 392, Врховна команда, генерал Ж. Мишић, ми-
нистру иностраних дела, Н. Пашићу, обр. 4613, 24. 3/6. 4. 1913; на полеђини претходног акта 
министар иностраних дела, Н. Пашић, Врховној команди, пов. бр. 1345, 24. 3/6. 4. 1913.
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длежна власт, а свештеници су у цркви спомињали само име бугарског владара. 
Начелнику Дебарског округа је поручио: „Шта хоће Срби у Дебру кад имају 
свега два Србина, па су и њих купили са по 40 лира”. Пошто је, према оцени ко-
манданта Моравске дивизије 2. позива, пуковника Недића, такав митрополитов 
рад претио да изазове крвопролиће у Лазарпољу, Козми је почетком фебруара 
1913. ускраћена дозвола за боравак у Дебру и послат је у Кичево, где је стављен 
под надзор тамошњег команданта места. Потом су се прилике у околини Дебра 
смириле, чему је допринео митрополит Варнава.18

Још један незнатан инцидент догодио се у Прилепу почетком маја 1913, када 
је егзархијски епископ Аксентије наредио да се у црквама не спомиње име краља 
Петра, већ да се помињу „савезници и њихов царствујушчи дом”. Штаб Врховне 
команде је тим поводом наредио да се краљево име мора помињати, а да се у 
супротном Аксентије позове на одговорност. Ипак, ни до какве ескалације није 
дошло, јер је Никола Пашић одмах наложио да се епископ не узнемирава, те да 
слободно настави да спомиње све балканске савезнике.19

Случајеви Неофита и Козме показују да је до инцидената између егзархијских 
епископа и српских власти долазило онда када је деловање епископа било у 
супротности са наредбама управе, и то у питањима превасходно световне и 
политичке природе, као што је устројство општинских власти. Суштина је била 
у томе да су њих двојица били ревносни бугарски агитатори, који су радили 
исто што и у турско време, а српска власт, сасвим разумљиво, није хтела да трпи 
ни бугарску, ни било чију инострану политичку агитацију. О томе је, уосталом, 
Никола Пашић издао изричит налог Врховној команди у јануару 1913.20 

Како су се од почетка 1913. заоштравали српско-бугарски односи, тако је 

18 АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 407, Р/6-8, Начелник Дебарског округа, С. Поповић, 
министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. бр. 17, 15/28. 2. 1913; ролна микрофилма бр. 408, 
Р/6-8, резервни поручник, др Чедомир Марјановић, Врховној команди, 9/22. 4. 1913, Скопље; 
ВА, П 2, К 18, Ф 30, бр. 4, командант Моравске дивизије 2. позива, пук. М. Недић, Врховној 
команди, обр. 986, 26. 1/8. 2. 1913, Тетово. Начелник Округа дебарског је удаљење епископа 
Козме окарактерисао као „благ поступак према једном подивљалом шовинисти”, АС, МИД-
ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 392, Р/6-2, министар унутрашњих дела, С. Протић, мини-
стру иностраних дела, Н. Пашићу, поверљиво 28. 4/11. 5. 1913.

19 АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 408, Р/6-8, Министар унутрашњих дела, С. Протић, 
министру иностраних дела, Н. Пашићу, поверљиво, 26. 4/8. 5. 1913.

20 АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 391, Р/6-2, Министар иностраних дела, Н. Пашић, 
Врховној команди, пов. бр. 168, 11/24. 1. 1913. на полеђини акта Врховне команде министру ино-
страних дела, Н. Пашићу, обр. 2690, 10/23. 1. 1913; ВА, П 2, К 13, Ф 6, бр. 4, исти акт. Због по-
литичке агитације је био приведен и саслушан егзархијски прота Дионисије у Куманову, маја 
1913. На захтев скопског егзархијског митрополита, Врховна команда је Дионисију издала пут-
ну објаву за Куманово; тамо је призивао бивше бугарске револуционаре и, према њиховом ис-
казу, подстицао их да се боре против српске власти истим средствима као што су се борили 
против турске, АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 392, Р/6-2, министар унутрашњих 
дела, С. Протић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. 24. 4/7. 5. 1913.
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бугарска влада све више слала протестне ноте Србији са жалбама на наводна 
насиља према Бугарима у новим крајевима. Сличне жалбе стизале су и на ад-
ресу британског вицеконзула у Битољу, чија је јурисдикција обухватала бивши 
Битољски вилајет. Остављајући по страни расправу о њиховој основаности, 
важно је истаћи да оне садрже описана само четири случаја, условно говорећи, 
преузимања егзархијских цркава. Када се имају у виду њихова бројност у но-
вим крајевима и односи између егзархиста и патријаршиста у време турске 
власти, онда се може констатовати да је ова појава била занемарљива. Није без 
важности чињеница да су се сва четири случаја догодила управо у Велешкој и 
Дебарској егзархијској епархији, односно тамо где су односи митрополита и 
власти били лоши.21 Што се тиче имања егзархијских цркава, у изворима смо 
наишли на само један случај, по свему судећи, покушаја њиховог преузимања. 
Извесни архимандрит Сава издавао је почетком 1913. наредбе у вези са неким 
егзархијског црквено-школског имања. Када је случај достављен Врховној ко-
мадни, Сави је наређено да не покушава да себи присвоји власт коју нема, а 
нарочито да не врши распоред са имањима која припадају црквеним општинама 
„било које вере”.22

Имајући у виду напред наведено, може се закључити да је српска власт до 
почетка Другог балканског рата поштовала Егзархију. Како је судбина те цркве 
у новим крајевима у суштини зависила од српско-бугарских односа, одлучена 
је исходом Брегалничке битке. У периоду од 7. до 9. јула 1913, када је већ било 
јасно да је Бугарска поражена, сви егзархијски епископи су напустили српску 
територију. Осталим егзархијским свештеницима је омогућено да остану на 
својим положајима, под условом да дају писмене изјаве, потврђене заклетвом, 
да се одричу Егзархије и да се присаједињују Српској цркви. До 2. августа 1913. 
егзархијски свештеници у свим окрузима нових крајева јужно од Шар- пла-
нине су на овај начин приступили Српској цркви, те је тако Егзархија у тим 

21 Реч је о градској цркви у Дебру, Манастиру Св. Јована Бигорског одакле је уклоњен игуман 
Партеније, те је манастирско братсво након тога признало јурисдикцију српског митрополита 
Варнаве и црквама у селима Рудник и Башино Село у Велешком срезу. Ова села су пре рата била 
мешана патријаршијско-егзархијска, односно српско-бугарска, те су, према бугарским изворима, 
српски свештеници искористили прилику да се обрачунају са старим ривалима, онемогућивши 
им да служе у црквама. АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 391, Р/6-2, Нота послан-
ства Бугарске у Београду бр. 108, 12/25. 2. 1913; намесник Неофит председнику владе Бугарске, 
бр. 189, 11/24. 1. 1913, Велес; ролна микрофилма бр. 392, Р/6-2, министар иностраних дела, Н. 
Пашић, Врховној команди пов. бр. 793, 16. 2/1. 3. 1913. и уз тај акт „Препис службених подата-
ка достављених господину Ивану Гешову, министру председнику и министру иностраних дела 
и црквених послова” и „Жалбе из Маћедоније упућене бугарској влади у Софији. Препис”; АС, 
Посланство Велике Британије у Србији (=S/GB) 121, Foreign Offi  ce (=FO), 195/2448, вицеконзул 
у Битољу, Грег, амбасадору у Цариграду пов. бр. 31, 25. 5. 1913. 

22 ВА, П 2, К 19, Ф 30, бр. 5, Врховна команда команданту места у Тетову, пов. обр. 2403, 29. 12. 
1912/11. 1. 1913. 
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областима престала да постоји.23 Пошто је основ њеног установљавања и рада 
у Турској био царски ферман, то по престанку турске власти није више било 
никакве законске препреке да се она једноставно укине; међусавезнички рат је 
избрисао сваки разлог за даљи опстанак Егзархије у новим српским областима.

Бивши егзархијски свештеници су заиста и даље остали на својим местима и 
имали су потпуно исти третман од стране власти као и сви други православни 
свештеници.24 У Тетовском округу, у јулу 1914, било је 38 бивших егзархијских 
свештеника од укупно 83; у Брегалничком округу, који је припао Србији по-
сле Другог балканског рата, било их је у фебруару 1914. 91 од укупно 93; у 
Тиквешком округу, у марту 1914, било их је 66 од 67; у Кумановском округу их 
је у мају 1914. било 42 од 121.25 Иако за остале округе немамо сличне податке, 
нема разлога да се претпостави да је у њима ситуација могла бити другачија. 
Власт је у првој половини 1914. обраћала пажњу на поједине бивше егзархијске 
свештенике, за које се знало да су раније били чланови бугарске револуционарне 
организације, али без икаквих последица.26 Такав толерантан став се показао 

23 АС, МПс-П, 1913, пов. Ф 1 Р 21, Министар просвете и црквених дела, Љ. Јовановић, про-
светно-црквеном инспектору при Врховној команди, М. Поповићу, пов. пбр. 38, 27. 6/10. 7. 
1913; МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 24; МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 394, Р/6-2, министар 
унутрашњих дела, С. Протић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. 27. 6/10. 7. 1913; S/
GB 122, FO 195/2454, британски вицеконзул у Битољу, Грег, отправнику послова у  Цариграду 
Марлингу, пов. бр. 48, 9. 8. 1913; Политика 28. 6/11. 7. 1913; 27. 7/9. 8. 1913; Гласник православ-
не цркве у Краљевини Србији 12 (1913).

24 Колико се из расположивих извора може сазнати, у Охридском срезу су, после упада одреда 
из Албаније у југозападну Србију у јесен 1913, ухапшени сви они бивши егзархијски свеште-
ници који су за време краткотрајне албанско-бугарске управе у црквама спомињали име бу-
гарског владара и егзархијског митрополита. Међу њима је био охридски свештеник Ђорђије 
Икономовић. Из Шематизма за 1914. се види да је он доцније пуштен и враћен у своју парохију. 
Да ли је то био случај и са другим ухапшеним свештеницима, не знамо. АС, МИД-ПО, 1913, 
ролна микрофилма бр. 409, Р/6-8, министар унутрашњих дела, С. Протић, министру иностра-
них дела, Н. Пашићу, пов. 22. 9/5. 10. 1913; МПс-Ц, 1913, Ф 1 Р 63, администратор Охридско-
преспанске епархије, велешко-дебарски епископ Варнава, министру просвете и црквених 
дела, Љ. Јовановићу, бр. 200, 4/17. 10. 1913; Државни календар Краљевине Србије за 1914(=Ше-
матизам за 1914), Београд 1914, 171.

25 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 3, Списак свештеника и парохија у Округу тетовском, саставио в. д. 
окружног протојереја Б. Николић, кбр. 669, 28. 6/11. 7. 1914; Ф 1 Р 20, в. д. протојереја Округа 
брегалничког, С. Буквић, министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 167, 19. 2/4. 
3. 1914; Ф 1 Р 66, министар просвете и црквених дела, Љ. Јовановић, в. д. окружних протојереја 
у Битољу, Штипу, Охриду, Скопљу, Кавадарцу и Тетову, цбр. 592, 2/15. 3. 1914; в. д. протојереја 
Округа тиквешког, Х. Поповић, министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 76, 
10/23. 3. 1914; Ф 1 Р 88, в. д. протојереја Округа скопског, Љ. Малетић, истом, бр. 250, 5/18. 5. 
1914; Шематизам за 1914, 170-182.

26 У изворима се у том смислу експлицитно спомињу намесник у Кочанском срезу и три свеште-
ника у Прилепу, АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 20, в. д. протојереја Округа брегалничког, С. Буквић, 
министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, 19. 2/4. 3. 1914, Штип; Ф 1 Р 53, в. д. 
протојереја Округа битољског, Ј. Поповић, истом, пов. бр. 56, 19. 5/1. 6. 1914, Битољ.
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као погрешан и опасан када је избио Први светски рат. Намесник Радовишког 
среза је ухапшен у марту 1915. у вези са истрагом о постојању бугарске комитске 
организације у том крају и захтевано је да се смене намесници у Кочанском, 
Царевоселском, Овчепољском и Радовишком срезу. Констатовано је да се у 
њих и уопште у затечено, тј. бивше егзархијско, свештенство не може имати 
поверења.27 Да ли је нешто даље урађено по овом питању, из расположивих 
извора се не види.

Политичка ситуација на Балкану, настала избијањем рата 1913, утицала је 
на Србију да још за време мировних преговора у Букурешту размисли о цркве-
но-школским повластицама које би могла дати куцовлашком становништву 
у новим крајевима, како би изашла у сусрет Румунији. Министар просвете и 
црквених дела је држао да у том смислу не може бити речи о национално-цркве-
ној аутономији какву су Патријаршија или Егзрахија имале у Турској, јер би то 
била држава у држави. Сматрао је да се Куцовласима у новим областима може 
допустити да у оквиру Српске цркве имају своје црквене општине са румунском 
литургијом и свештенством и да се за њихову децу у државним школама може 
организовати настава на румунском језику.28 У складу са разговорима вођеним 
у Букурешту, Пашић је, по склапању мира, наложио ресорном Министарству 
да размотри установљавање једног куцовлашког епископата у новим крајевима 
који би стајао под управом Српске цркве и државе.29 На овом питању ништа 
није урађено до фебруара 1914, када је Пашић поновио исти захтев.30 Из извора 
се не види да ли је и какав план у овом смислу доцније направљен. У пракси пак 
ништа није ни могло да се уради пре обезбеђења канонског преласка епархија 
у новим крајевима под управу Српске цркве, о чему се морало преговарати са 
Васељенском патријаршијом. Затечени куцовлашки свештеници задржали су 
своје парохије; као и у турско време, плаћала их је Румунија.31

27 АС, МПс-Ц, 1915, Ф 5 Р 196, Протопрезвитер Округа брегалничког министру просвете и цркве-
них дела, Љ. Давидовићу, пов. бр. 3, 10/23. 3. 1915. Грчка је, према информацијама српског ин-
спектора полиције у Битољу, уклонила све бивше егзархијске свештенике из својих погранич-
них области према Битољском округу, АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 397, Р/6-3, 
инспектор полиције, Д. Алимпић, министру унутрашњих дела, С. Протићу, 25. 10/7. 11. 1913, 
Кавадарци.

28 АС, МПс-П, 1913, пов. Ф 1 Р 28, Министар просвете и црквених дела, Љ. Јовановић, мини-
стру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. бр. 51, 13/26. 7. 1913.

29 АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 393, Р/6-2, Решење министра иностраних дела, 
Н. Пашића, пов. бр. 2341, 15/28. 8. 1913, на полеђини акта посланик у Букурешту, М. Ристић, 
министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. бр. 292, 10/23. 8. 1913.

30 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 2 Р 31, Министар иностраних дела, Н. Пашић, министру просвете и 
црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 630, 13/26. 2. 1914, хитно.

31 Имали су парохије у Крушеву, Ресену, две у Гопешу (село у Битољском срезу) и Велесу, Ше-
матизам за 1914, 179-182.  У Кочанима је постојао куцовлашки параклис са једним свеште-
ником, АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 20. в. д. протојереја Округа брегалничког, С. Буквић, мини-
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У погледу грчких епископа Васељенске патријаршије и управе у њиховим 
епархијама у новим крајевима, ситуација је после Другог балканског рата била 
сложена. На свом месту у Битољској епархији остао је митрополит Хризостом. 
Одмах по присаједињењу бивших егзархијских свештеника Српској цркви, 
Министарство просвете и црквених дела му је послало два свештеника, име-
нована од стране митрополита Димитрија, као изасланике који би, под њего-
вим надзором, вршили црквену администрацију међу бившим егзархијским 
свештенством и паством. Они су митрополиту препоручени у најучтивијој 
форми, али уз истовремено подсећање на новонастале политичке и државне 
околности. У пракси је ово решење тешко функционисало и долазило је до 
честих неспоразума у текућим пословима. Сем тога, митрополит Хризостом 
се од јесени 1913. упорно залагао за отварање грчких школа у Битољу, што је 
доживљавано као ширење грчке пропаганде.32 Грчки епископ из Дојрана је, 
по наредби тамошњег команданта места, удаљен 3. новембра 1913. са српске 
територије. Непосредан повод била је, највероватније, црква у Дојрану. Она је 
пре рата 1912. била егзархијска, па су је Грци за време своје управе претворили 
у патријаршијску са грчком службом, а онда је, по преласку егзархиста у Српс-
ку цркву, постала српска. Претпостављамо да је епископ могао тражити да се 
у њој обавља грчка служба, или је обављао грчку службу, што је могло унети 
узнемирење међу становништвом. Узрок удаљавању је, очигледно, био у грчкој 
пропаганди.33 Из истог разлога је дошло до једног инцидента у Ђевђелији у 
септембру 1913. Тада је грчки епископ из Водена дошао у Ђевђелију у намери 
да обиђе цео срез. Грци су то искористили да захтевају отварање грчких школа. 
По наредби полицијског инспектората из Скопља, среска власт је одмах умо-
лила епископа да напусти српску територију, што је он и учинио. Грчка влада 
је замољена да нареди својим епископима да се не мешају у црквене ствари на 
српској територији.34 По свему судећи, после Балканских ратова место епископа 
Охридско-преспанске епархије било је упражњено. Као администратор се у ок-
тобру 1913. у изворима помиње епископ велешко-дебарски Варнава. Међутим, 

стру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, 19. 2./4. 3. 1914, Штип. За Битољ, Битољски 
и Мориховски срез немамо податке јер те области, које су потпадале под Битољску епархију 
Васељенске патријаршије, нису унете у Шематизам.

32 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 61, Министар просвете и црквених дела, Љ. Јовановић,  митрополиту 
битољском Хризостому, без броја, 8/21. 7. 1913; МИД-Председништво министарског савета 
(=ПМС), 1913, Ф 1 Р 115, јеромонах Вењамин Таушановић председнику Министарског  савета, 
Н. Пашићу, 30. 9/13. 10. 1913, Битољ.

33 АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 397, Р/6-3, Инспектор полиције из Битоља, Д. 
Алимпић, министру унутрашњих дела, С. Протићу, 25. 10/7. 11. 1913, Кавадарци.

34 АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 397, Р/6-3, Министар унутрашњих дела, С. Протић, 
министру иностраних дела Н. Пашићу, пов. 4/17. 9. 1913; на полеђини министар иностраних 
дела, Н. Пашић, посланику у Атини, пов. бр. 5976, 6/19. 9. 1913.
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раније је као изасланик митрополита Србије за ту епархију био постављен, па 
опозван, прота Михаило Недић, те је потом као архијерејски намесник био по-
стављен бивши егзархиста, охридски свештеник Ђорђије Икономовић. Пошто 
је он био ухапшен после упада одреда из Албаније, епископ Варнава је, ради 
отправљања текућих послова у тој епархији, у октобру поставио за архијерејског 
намесника проту Серафима Крстића из Струге, предратног српског свештеника 
и истакнутог националног радника. Његов избор је одмах потврдио министар 
просвете и црквених дела.35 

Грчко-српски проблеми, у суштини националне и политичке природе, реше-
ни су споразумом две владе о међусобном дезинтересману за школска питања 
на територији друге државе, постигнутим фебруара 1914. У погледу патријар-
шијских епископија на српској територији, грчка влада је упутила српску на 
директне преговоре са Васељенском патријаршијом.36 Попут куцовлашких, и 
грчки пароси су остали на својим местима у новим српским областима; плату 
им је издавала Грчка.37

Краљевим указом 3. децембра 1913. у новим крајевима су уведени у живот 
делови Устава Србије, између осталих и чланови 189–191, који се односе на 
Цркву. Устав је прописивао да унутрашња управа Православне цркве припада 
Архијерејском сабору, да све духовне власти стоје под надзором Министарства 
просвете и црквених дела и да црквене власти суде свештеницима за кривице 
учињене у свештеничким дужностима.38

Привремено решење са намесницима и изасланицима није дуго остало на 
снази. На основу Уредбе о уређењу ослобођених области из 1913. министар про-
свете је, уз сагласност митрополита Димитрија, 7. децембра 1913. поставио 
вршиоце дужности окружних протојереја у новим крајевима. Њима је, као по-
моћним органима епархијске управе, био поверен непосредан надзор над радом 

35 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 1 Р 63, Администратор Охридско-преспанске епархије, епископ веле-
шко-дебарски Варнава, министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 200, 4/17. 10. 
1913, Охрид.

36 Документа о спољној политици Краљевине Србије VI-3, приредио К. Џамбазовски, Београд, 
1983, бр. 559; АС, МИД-ПО, 1914, ролна микрофилма бр. 422, О-4/22, копија акта министра 
иностраних дела Грчке посланству у Београду, без датума, примљено у Министарству ино-
страних дела Србије 7/20. 2. 1914.

37 Грчке парохије су постојале у Призрену, Охриду, Прилепу, Крушеву, Ресену, две у Гопешу, 
Велесу и Валандову (Дојрански срез), а у Кочанима је постојао грчки параклис. За Битољ, 
Битољски и Мориховски срез немамо податке јер нису унети у Шематизам, Шематизам за 
1914, 170-182; АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 20, в. д. протојереја Округа брегалничког, С. Буквић, 
министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, 19. 2/4. 3. 1914, Штип; Ф 1 Р 21, в. д. 
протојереја Округа призренског, К. Јовановић, истом, бр. 178, 23. 2/8. 3. 1914, Призрен; Ф 1 Р  
Ф 1 Р 27, епископ велешко-дебарски Варнава истом, бр. 19, 5/18. 1. 1914.

38 М. Јагодић, наведено дело, 59, 61; Зборник закона и уредаба. Пречишћено и систематски уређено 
издање I, Београд, 1913, 22. 
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и понашањем свештенства оба реда. Прописаним упутством, стављено им је у 
задатак да обилазе своје округе, старају се о одржавању поретка и правилног 
рада свештенства у најширем смислу и о вођењу црквене администрације. Име-
новани су: 1) за Скопски округ протојереј Тимочког округа Љубомир Милетић 
из Зајечара у чију надлежност је спадао и Кумановски округ, 2) за Брегалнички 
округ ћупријски парох Сима Буквић, 3) за Охридски округ Серафим Крстић из 
Струге, дотадашњи намесник у Охридско-преспанској епархији, 4) за Тетовски 
округ београдски парох Божидар Николић, 5) за Призренски округ рачански 
парох Коста Јовановић, 6) за Косовски округ зајечарски парох Димитрије Пејо-
вић 7) за Тиквешки округ бруски парох Хранислав Поповић, 8) за Звечански 
округ милошевачки парох Игњат Миливојевић и 9) за Битољски округ нишки 
парох Јован Поповић. Одређена им је плата од 5000 динара годишње.39 Овим 
је био учињен важан корак у правцу унификације рада Православне цркве у 
новим крајевима, и то у духу закона Краљевине Србије. Наравно, одговарајуће 
законодавство није могло бити уведено пре регулисања односа са Васељенском 
патријаршијом.

Тако је, на крају 1913. године, организација Православне цркве у новим 
краје вима била следећа. Територије северно од Шар-планине (Окрузи Прије-
пољски, Рашки, Звечански, Косовски и Призренски), изузев Прешевског среза 
Кумановског округа, обухватала је, као и раније, Рашко-призренска епархија, 
с тим што су из њене јурисдикције изузети крајеви који су припали Црној 
Гори. Скопска митрополија обухватала је Скопски срез истоименог округа, 
Доњеполошки и Горњеполошки срез (изузев три парохије) Тетовског окру-
га, Кумановски и Брегалнички округ. Простор јужно од Скопске митрополије 
се званично водио као Велешко-дебарска епархија, а обухватао је простор те 
епархије40, Охридско-преспанске и Дојранске, односно Охридски и Тиквешки 
округ, Велешки срез Скопског округа, Поречки, Галчичнички срез и три паро хије 
Горњеполошког среза Тетовског округа и Прилепски, Крушевски, Кичевски и 
39 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 49; 1914 Ф 1 Р 63; Гласник православне цркве у Краљевини Србији 

23-24 (1913). За Рашки и Пријепољски округ нису именовани в. д. окружних протојереја. 
Као што се види, сви в. д. окружних протојереја, изузев Серафима Крстића, били су из ста-
рих граница Србије. Министарство просвете је у фебруару 1915. затражило од епископа 
Вићентија и Варнаве да предложе свештенике из нових крајева који би могли да преузму ту 
дужност. Варнава је предложио два кандидата, из Гостивара и Тетова, који би могли бити 
постављени за в. д. окружног протојереја у Кавадарцу, а Вићентије је изјавио да у његовој 
епархији нема погодних лица због недовољне спреме. Тако су побројани в. д. окружних 
протојереја остали на положајима до окупације Србије 1915, АС, МПс-Ц, 1915, Ф 1 Р 143.

40 У Голобрдском крају и делу Дебарског Дримкола, који су припали Албанији, остало је у неко-
лико села почетком 1914. 365 православних кућа које су припадале Дебарској егзархијској 
епархији. Њихов положај, након повлачења српске војске у јесен 1913. на границу утврђену 
Лондонском конференцијом, остао је неодређен у смислу да су неки свештеници призна-
вали митрополита Козму, а неки Варнаву, АС, МПс-Ц, 1914, Ф 2 Р 11, Одељак из извештаја 
епископа велешко-дебарског господина Варнаве, бр. 265, 22. 3/3. 4. 1914.
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Преспански срез Битољског округа. На челу ове три епархије били су админи-
стратор Стеван Димитријевић и епископи Вићентије и Варнава.41 Град Битољ 
и Срезови битољски и мориховски (оба са центром у Битољу) представљали 
су област патријаршијске Битољске епископије. Како је у Битољу као зако-
нити архијереј остао митрополит Хризостом, то ови крајеви нису ни унети у 
државни Шематизам. Фактички, у Битољу и у та два среза је постојала двојна 
управа епископа Варнаве и Хризостома, која није била без неизбежних сукоба 
око надлежности.42

У Скопљу је у децембру 1913. установљен инспекторат Министарства про-
свете и црквених дела за црквене послове у новим крајевима, а за инспектора 
је постављен Милан Пећанац, дотадашњи референт у дотичном Министар-
ству. Дужност му је била да припреми уредбу о црквеним пословима за нове 
области, подноси министру предлоге за вршење министарског надзора над 
верским организацијама и уопште да реферише о свим предметима из своје 
струке.43 

Српски митрополит Димитрије је у септембру 1913. подстакао владу да от-
вори питање припајања епархија Васељенске патријаршије Српској цркви на 
територијама које су припале Србији. Дискретним распитивањем се дознало да 
ће Патријаршија, чим се склопе мировни уговори са Турском, радити на томе 
да јој балканске државе дају новчану надокнаду за извесне епархије, док би она 
заузврат издала томос којим им признаје њихово присаједињење.44

Пошто се и Порта противила склапању споразума између Србије и Патријар-
шије пре закључења српско-турског уговора о миру, преговори о присаједињењу 
епархија одложени су до марта 1914, када је мир склопљен.45 Отпочео их је на-
челник Министарства иностраних дела Драгомир Стевановић, српски делегат у 
Цариграду за склапање српско-турског мировног уговора. Никола Пашић му је 
у инструкцијама на првом месту нагласио да је између Србије и Грчке постигнут 

41 Шематизам за 1914, 170-182.
42 Исто; МПс-Ц, 1915, Ф 4 Р 1, Епископ велешко-дебарски Варнава, министру просвете и цркве-

них дела, Љ. Давидовићу, ебр. службено, 12/25. 5. 1915, Битољ.
43 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 63, Решење министра просвете и црквених дела, Љ. ЈОвановића, цбр. 

1610, 30. 11/13. 12. 1913.
44 АС, МИД-ПО, 1913, ролна микрофилма бр. 409, Р/6-8, Министар просвете и црквених дела, 

Љ. Јовановић, заступнику министра иностраних дела, М. Спалајковићу, пов. цбр. 36, 4/22. 9. 
1913; на полеђини претходног акта заступник министра иностраних дела М. Спалајковић, 
министру просвете  црквених дела Љ, Јовановићу 15/28. 9. 1913, исти посланику у Атини, 
15/28. 9. 1913; министар просвете и црквених дела, Љ. Јовановић, заступнику министра ино-
страних дела, М. Спалајковићу, пов. цбр. 44, 17/30. 9. 1913; изасланик Србије у Цариграду, И. 
Павловић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, службено, 22. 9/5. 10. 1913.

45 АС, МИД-ПО, 1914, ролна микрофилма бр. 423, П-3/7, Изасланик у Цариграду, И. Павловић, 
министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. бр. 122/1913, 7/20. 1. 1914.
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договор да се једна другој не мешају у унутрашње ствари. То је значило да Србија 
не би пристала на очување грчких аутономних црквено-школских општина, 
уколико би то Патријаршија затражила. Уз формално образложење да патријар-
шијски митрополити Грци не знају српски језик ни словенску службу, Србија би 
их заменила и сваком обезбедила доживотну пензију. На име новчане накнаде за 
изгубљене епархије, српска влада би давала Патријаршији годишњу субвенцију 
од 50 000 динара. Коначно, Стевановић је имао да у име краља, Српске цркве и 
владе замоли Патријаршију да, као „мајка православних цркава”, да свој бла-
гослов за васпостављање српске патријаршије.46 Патријаршија је образовала 
посебну шесточлану комисију за решавање српског питања. Стевановић је 30. 
марта 1914 био примљен у аудијенцију код патријарха Германа V. У складу са 
инструкцијама, затражио је издавање томоса о присаједињењу епархија, уз смену 
три митрополита, с тим што није изнео тачан износ субвенције. Проглашење 
српске патријаршије није уопште споменуо. Патријарх се у начелу сложио, за-
хтевајући да митрополит Србије писмом затражи присаједињење епархија, како 
би му он томосом одговорио. Стевановићу је незванично стављено до знања 
да што пре изнесе конкретан предлог о износу новчане субвенције. Тражено 
митрополитово писмо је одмах послато, а Пашић је наложио Стевановићу да 
се постара да у томосу буде прецизирано да све територије северно од српско-
грчке границе и западно од српско-бугарске границе по Букурешком уговору 
потпадају под Српску цркву.47

После дужег преговарања, превасходно о износу субвенције,48 Стевановић је 
14. маја 1914. постигао следећи споразум; да се томос о присаједињењу епархија 
одмах изда; да Патријаршија прими пензионисање битољског, охридско-прес-
панског и дојранског епископа; да им се пензија исплаћује преко Патријаршије; 
да годишња субвенција износи 50 000 динара и да Српска црква не узима свето 
миро од Патријаршије. Као што се види, у њему нема помена о српској патријар-
шији. Стевановићев план је био да добије томос и о целом договору потпише 
званични протокол са Патријаршијом, па тек онда да саопшти да ће се она 
васпоставити. Министарски савет Србије је 18. маја одобрио предложене тачке 

46 Исто, Министар иностраних дела, Н. Пашић, делегату у Цариграду, Д. Стевановићу, пов. бр. 
832, 28. 2/13. 3. 1914.

47 Исто, Отправник послова у Цариграду, М. Ђорђевић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, 
14/27. 3. 1914, депеша; делегат у Цариграду, Д. Стевановић, истом, пов. 18/31. 3. 1914; мини-
стар иностраних дела, Н. Пашић, делегату у Цариграду, Д. Стевановићу, пов. бр. 1149, 23. 3/5. 
4. 1914; делегат у Цариграду, Д. Стевановић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, бр. 13, 
27. 3/9. 4. 1914; министар просвете и црквених дела, Љ. Јовановић, истом, цбр. 766, 24. 3/6. 4. 
1914. 

48 Патријаршија је захтевала да јој се једном заувек исплати капиталисани износ од 800 000 
дина ра. Вероватно се бојала да би Србија, после склопљеног споразума, могла да престане са 
плаћањем годишње субвенције.



117Православна црква у новим крајевима Србије (1912–1915) 

споразума, пристао је и на то да се Патријаршији исплати капиталисани износ 
од 800 000 динара када финансијске прилике допусте и нагласио да у томосу 
не сме бити помена о грчким црквено-школским општинама и истакао као 
најважније давање благослова за васпостављање српске патријаршије. Пашић 
је Стевановићу два пута инструкцијама експлицитно наложио да без давања 
благослова ништа не потписује и да саопшти Патријаршији да би Србија остала 
питања могла, у складу са канонима Православне цркве, самостално да реши.49

Тако је Стевановић 19. маја први пут изнео захтев да уз томос о присаједи-
њењу епархија, Патријаршија пружи благослов за обнову српске патријаршије. 
Патријарх му је одговорио да је то крупно питање које изискује дуже проуча-
вање, што је фактички значило продужење преговора. Српски делегат је стога 
затражио дозволу од Пашића да се врати у Београд, а да влада пошаље другог 
опуномоћеног изасланика за даљи рад са Патријаршијом. Председник владе му 
је одобрио повратак и наложио да изврши притисак на Патријаршију изјавом 
да је Србија желела да према њој изрази поштовање, но да, према црквеном 
праву, свака автокефална црква може свој степен да подиже према унутрашњим 
потребама, те да из политичких обзира Србија може сама решити питање епар-
хија, „јер канони јасно кажу шта бива са епархијама које потпадну под другу 
православну државу”. Стевановић је 21. маја предао васељенском патријарху 
пројект уговора у четири тачке, који је предвиђао: 1) да се изда томос којим 
Патријаршија признаје прелазак епархија под Српску автокефалну цркву и 
да Патријаршија пружи благослов за обнову Српске патријаршије; потписи-
вање протокола било би истовремено са предајом томоса; 2) да Патријаршија 
одмах повуче три епископа и да њиховим местима располаже Српска црква; 
3) да годишња субвенција Србије Патријаршији износи 50 000 динара, с тим 
да ће Србија исплатити капиталисани износ од 800 000 динара једном заувек, 
чим јој финансијске прилике допусте; 4) да свето миро справља Српска црква. 
Патријарх је остао при ставу да се питање о српској патријаршији мора распра-
вљати одвојено и да га ваља оставити за касније, али је још изразио жељу да 
у томос уђе одредба о грчким црквено-школским општинама у Србији. Због 
настале ситуације, Стевановић се обратио за помоћ руској амбасади у Цари-
граду. Одатле је саветовано Србији да одвоји питање епархија од обнове српске 
патријаршије, односно да најпре осигура прелаз епархија под управу Српске 

49 АС, МИД-ПО, 1914, ролна микрофилма бр. 423, П-3/7, Делегат у Цариграду, Д. Стевановић, 
министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. 29. 4/12. 5. 1914, депеша; исти истом, пов. 29. 4/12. 
5. 1914; исти истом, бр. 32, 1/14. 5. 1914; на полеђини претходног акта министар иностраних 
дела Н. Пашић, делегату у Цариграду, Д. Стевановићу, пов. бр. 1609, 2/15. 5. 1914. и испод 
тога решење Министарског савета 5/18. 5. 1914; делегат у Цариграду, Д. Стевановић, мини-
стру иностраних дела, Н. Пашићу, бр. 34, 3/16. 5. 1914; на полеђини претходног акта мини-
стар иностраних дела, Н. Пашић, делегату у Цариграду, Д. Стевановићу, пов. бр. 1614, 4/17. 
5. 1914.
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цркве на канонски начин уз дозволу Васељенске патријаршије, а да потом сама 
уздигне своју цркву на највиши ниво. За то би, држали су, лако обезбедила 
признање две православне цркве – Руске и Црногорске, а потом би одлуку о 
прогласу патријаршије само саопштила осталим православним црквама. Пашић, 
међутим, није пристао на предложено решење, већ је одмах затражио и обез-
бедио подршку грчке владе захтеву да Васељенска патријаршија да благослов 
за обнову српске патријаршије. Све то, међутим, није помогло, преговори су 
привремено прекинути, а Стевановић се вратио у Београд.50

Србија није послала новог опуномоћеног преговарача у Цариград, већ је рад 
на том послу, почетком јуна, наставио самоиницијативно, уз накнадно Пашићево 
одобрење, отправник послова Милан Ђорђевић. У разговору са једним чланом 
патријаршијске комисије предочено му је да би се питање о грчким црквено-школ-
ским општинама могло решити тако што би у томосу стајала препорука Српској 
цркви да их задржи у истом положају, а да је Српска црква само прими к знању. 
Исто је предлагано и Стевановићу у почетку преговора, но, као што је речено, српска 
влада је инсистирала да у томосу не сме бити помена о томе. Руска амбасада је са 
своје стране, по ранијој Стевановићевој молби, саопштила патријарху Герману жељу 
руске владе да се преговори са Србијом што пре окончају, а од Србије је захтевала 
да пристане на одвајање питања о епархијама од прогласа патријаршије. Пашић је 
пристао на руски захтев, али тако да се оба питања реше истовремено: када буде 
био готов томос и када буде донета одлука о давању благослова, Стевановић ће 
доћи у Цариград да узме оба акта и да потпише протокол.51

Ђорђевић је према Пашићевом упутству постигао договор са патријархом 
9. јуна. Обећано му је да ће томос о епархијама, у пет тачака, бити готов за 
дан-два, а акт о давању благослова кроз осам дана. Од Ђорђевића је затражио 
да Стевановић, као делегат за преговоре, упути акт којим, у име српске владе, 
усваја жељу да се два питања реше одвојено. Проблем је, међутим, био у томе 

50 Исто, Делегат у Цариграду, Д. Стевановић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, 7/20. 5. 
1914, депеша; на полеђини претходног акта министар иностраних дела, Н. Пашић, делегату 
у Цариграду, Д. Стевановићу, пов. бр. 1696, 8/21. 5. 1914; отправник послова у Цариграду, М. 
Ђорђевић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, стр. пов. бр. 193, 8/21. 5. 1914; делегат у Ца-
риграду, Д. Стевановић, истом, пов. бр. 39, 8/21. 5. 1914; исти истом, 8/21. 5. 1914, депеша; ми-
нистар иностраних дела, Н. Пашић, посланику у Атини, пов. бр. 1717, 9/22. 5. 1914; отправник 
послова у Цариграду, М. Ђорђевић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, бр. 214, 13/26. 5. 
1914; на полеђини претходног акта решење министра иностраних дела, Н. Пашића, бр. 113, 
13/28. 5. 1914; посланик у Атини министру иностраних дела, Н. Пашићу, 13/28. 5. 1914, депе-
ша; делегат у Цариграду, Д. Стевановић, истом, бр. 48, 14/29. 5. 1914; ролна микрофилма бр. 
424, П-3/7, министар иностраних дела, Н. Пашић, делегату у Цариграду, Д. Стевановићу, бр. 
111, 13/28. 5. 1914.

51 АС, МИД-ПО, 1914, ролна микрофилма бр. 424, П-3/7, Отправник послова у Цариграду, М. 
Ђорђевић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. бр. 229, 20. 5/2. 6. 1914; исти истом, 
бр. 233, 23. 5/5. 6. 1914, депеша; на полеђини претходног акта министар иностраних дела, Н. 
Пашић, отправнику послова у Цариграду, М. Ђорђевићу, пов. бр. 1926, 23. 5/5. 6. 1914.
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што је Ђорђевић, без Пашићевог одобрења, пристао на томос у пет тачака, 
од којих би се једна односила на грчке црквено-школске општине у раније 
наведеној форми, са чим српска влада није била сагласна. Да ствар буде гора, 
он је 9. јуна, два дана пре него што је из Београда послат тражени Стевано-
вићев акт, опет на своју руку, у име српске владе написмено дао изјаву да 
пристаје да се два питања одвоје и да томос о епархијама садржи пет тачака. 
Наравно, министар иностраних дела га је због оваквог самоиницијативног 
поступања најстроже укорио, наредивши му да понови патријарху како Ср-
бија не пристаје да се у томосу уопште спомињу црквено-школске општине. 
Патријарх је искористио настали заплет и саопштио Ђорђевићу да ће изјаву 
српске владе доставити комисији, а онда је захтевао да му српски митрополит 
упути писмо којим тражи благослов за проглас патријаршије, како би потом 
могао да образује нову комисију која би то питање проучила и брзо решила. 
Пашићу је било јасно да се ради о намерном одуговлачењу; највећи уступак 
на који је спреман да пристане био је да Стевановић са собом понесе и то 
ново митрополитово писмо. Према Ђорђевићевим „поузданим”, и свакако 
незваничним, сазнањима, прави разлог пролонгирању решења био је при-
тисак који је аустро-угарска дипломатија, уз немачку подршку, вршила на 
Патријаршију да не да благослов за обнову српске патријаршије. Коначно, 
29. јуна 1914, патријарх је саопштио Ђорђевићу да Патријаршија, пошто је 
била обуставила све своје делатности због сукоба са османским властима, 
није у могућности да одмах приступи решавању српских питања, али да ће то 
учинити чим се прилике нормализују.52 На томе је и остало. Избијање Првог 
светског рата прекинуло је даље преговоре; обновљени су 1919, а завршени 
1920. године, када је васпостављена Српска патријаршија.53 Непосредна и 
52 Исто, Отправник послова у Цариграду, М. Ђорђевић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, 

бр. 234, 23. 5/5. 6. 1914; на полеђини претходног акта министар иностраних дела, Н. Пашић, 
отправнику послова у Цариграду, М. Ђорђевићу, пов. бр. 1927, 25. 5/7. 6. 1914; отправник по-
слова у Цариграду, министру иностраних дела, Н. Пашићу, 27. 5/9. 6. 1914, депеша; исти истом, 
27. 5/9. 6. 1914, депеша; на полеђини претходног акта решење министра иностраних дела, Н. 
Пашића, пов. бр. 1989, 29. 5/11. 6. 1914; отправник послова у Цариграду, М. Ђорђевић, министру 
иностраних дела, Н. Пашићу, бр. 256, 27. 5/9. 6. 1914; министар иностраних дела, Н. Пашић, от-
правнику послова у Цариграду, М. Ђорђевићу, пов. бр. 1982, 29. 5/11. 6. 1914; отправник посло-
ва у Цариграду, М. Ђорђевић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. бр. 280, 29. 5/11. 6. 
1914; на полеђини претходног акта забелешка начелника МИД-а Д. Стевановића, пов. бр. 2132, 
6/19. 6. 1914; министар иностраних дела, Н. Пашић, отправнику послова у Цариграду, пов. бр. 
2034, 31. 5/13. 6. 1914: отправник послова у Цариграду, М. Ђорђевић, министру иностраних 
дела, Н. Пашићу, бр. 320, 3/19. 6. 1914; министар иностраних дела, Н. Пашић, отправнику по-
слова у Цариграду, М. Ђорђевићу, пов. бр. 147, 6/13. 6. 1914; отправник послова у Цариграду, 
М. Ђорђевић, министру иностраних дела, Н. Пашићу, пов. бр. 371, 12/25. 6. 1914; на полеђини 
претходног акта министар иностраних дела, Н. Пашић, отправнику послова у Цариграду, М. 
Ђорђевићу, бр. 162, 13/26. 6. 1914;  отправник послова у Цариграду, М. Ђорђевић, министру 
иностраних дела, Н. Пашићу, бр. 387, 15/28. 6. 1914; исти истом, 17/30. 6. 1914.

53 Енциклопедија СХС, књига IV, 368-369.
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важна последица прекида преговора била је у томе што Србија није могла да 
врши измене у административној организацији епархија у новим крајевима, 
нити да у њих уводи своје црквено законодавство.54 

Ипак, у пракси се показало да је за уредно функционисање Православне 
цркве у новим крајевима било неопходно установити духовне судове. То је 
учињено доношењем Привремене уредбе о уређењу духовних судова у присаје-
дињеним областима Старе Србије 8. фебруара 1915.55 Њихов недостатак се 
умногоме осећао при решавању брачних парница.56 Ничим не задирући у ка-
нонски положај епархија у новим крајевима, Привремена уредба је предвиђала да 
чланове и помоћно особље епархијских духовних судова, чији су председници 
били епископи, ондносно администратор Рашко-призренски, поставља Ми-
нистарство просвете и црквених дела. Потребне квалификације за те положаје 
биле су исте као и у старим областима земље, прописане важећим Законом 
о црквеним властима из 1890. Одлуке епархијских духовних судова биле су 
извршне. Жалбе на решење, које би требало да разматра Виши црквени суд, 
могле су се подносити председнику духовног суда, с тим да су, као и пресуде на 
које су уложене, стављане in suspenso до дефинитивног законског уређењења 
црквених односа у новим областима. Пропратним решењем министра про-
свете од 11. фебруара 1915. прописано је да духовни судови приликом суђења 
брачних парница и свештеничких кривица примењују одговарајуће чланове 
Закона о црквеним властима из 1890.57 Епархијски духовни судови били су 
успостављени у Битољу, Скопљу и Призрену; поред епископа, тј. администра-

54 У пролеће 1914, када се очекивао брз и повољан завршетак преговора са Васељенском 
патријаршијом, Министарски савет је био припремио предлог закона о устројству епархија 
у новим областима, са којим се сагласио и Св. Архијерејски сабор Српске цркве. Према њему, 
требало је да у новим крајевима буде пет епархија: Рашко-призренска (Пријепољски, Раш-
ки, Косовски, Звечански и Призренски округ), Скопска (Кумановски, Скопски и Тетовски 
округ), Злетовска (Брегалнички и Тиквешки округ), Битољска (Битољски округ) и Охридска 
(Охридски округ), Гласник православне цркве у Краљевини Србији 8 (1914).

55 Проглашена је, као и све друге уредбе прописане за нове крајеве, указом владара, на  предлог 
Министарског савета, а на основу Прогласа краља Петра о анексији нових крајева од 7. сеп-
тембра 1913. и члана 5 Устројства централне државне управе, М. Јагодић, наведено дело, 63. 
Питање о духовним судовима у новим крајевима, као ни било које друго из домена цркве-
них власти, није могло законски да се регулише јер епархије нису биле припојене Српској 
цркви.

56 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 21, В. д. протојереја Округа призренског, К. Јовановић, министру 
просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 178, 23. 2/8. 3. 1914, Призрен; Ф 1 Р 66, в. д. 
протојереја Округа тиквешког, Х. Поповић, истом, бр. 59, 21. 2/6. 3. 1914, Кавадарци.

57 АС, МПс-Ц, 1915, Ф 4 Р 1, Привремена уредба о уређењу духовних судова у присаједињеним обла-
стима Старе Србије, Ниш 1915; решење министра просвете и црквених дела, Љ. Давидовића, 
пов. цбр. 234, 29. 1/11. 2. 1915; Српске новине бр. 99, 5/17. 5. 1890. У Србији је надређена ин-
станца епархијском духовном суду био Велики духовни суд, но он није могао имати надлеж-
ност у новим областима. 
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тора, као председника, сваки је имао два судећа члана, секретара и писара.58 
На потешкоће у раду наилазио је духовни суд Велешко-дебарске епархије у 
Битољу, јер су се јављали сукоби надлежности са битољским митрополитом 
Хризостомом.59

У пролеће 1913, када су то ратне и временске прилике дозволиле, српске 
власти у новим крајевима посветиле су већу пажњу тамошњим манастири-
ма. Било их је укупно 69, и то у Велешко-дебарској епархији 33, Скопској 25 
и Рашко-призренској 11.60 Пошто је примећено да се имовином појединих 
манастира, пре свега егзархијских у областима за које се знало да ће сигурно 
припасти Србији, несавесно руковало, 4. априла је наређено да се изврши 
инвентарисање све манастирске имовине како би се сачувала од бесправног 
отуђења.61 Расположиви подаци о земљи и стоци појединих манастира при-
казани су у следећој табели.

58 АС, МПс-Ц, 1915, Ф 5 Р 162, Списак Црквеног одељења за старе и нове области.
59 АС, МПс-Ц, 1915, Ф 4 Р 1, Епископ велешко-дебарски Варнава министру просвете и  црквених 

дела, Љ. Давидовићу, ебр. службено, 12/25. 5. 1915, Битољ.
60 Шематизам за 1914, 170-179. У бројеве нису уврштени манастири у Битољу, Битољском и 

Мориховском срезу јер нису унети у Шематизам.
61 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 19, Инспектор полиције при Врховној команди, М. Вујичић,  министру 

просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, пбр. 3667, 23. 5/5. 6. 1913, Скопље.
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Табела 1: Земља и стока у власништву неких манастира у новим крајевима 1913.62

име
манастира срез округ

колико има земље у хектарима колико има стоке

зиратне
шуме, 
воћњ.

вино-
града свега говеда коња свиња

оваца, 
коза

Бања код 
Прибоја Пријеп. Пљев. 3000 1.5 3001.5 10 2 0 0

Милешева 50 70 0 120 18 1 3 40

Соколица
Митр. Ново- 

пазар.
0 0 0 0 0 0 0 0

Црна Река 12 12 0 24 9 1 2 0

Девич Вучит.

Приш.

253 1320 9.5 1582.5 24 5 14 30

Грачаница Приш. 90 0 0 90 17 2 20 70
Св. Ђорђе у 
Паралову

Гњил.

3.7 1.8 0.1 5.6 18 4 6 130
Св. арх. Гавр. 
(Драганац) 17.4 4.8 0.04 22.24 20 2 2 0
Св. арх. Гавр. 
(Бинач) 100 20 0 120 6 1 2 4

Св. Марко Шарпл.
Приз.

2.1 1.5 5.9 9.5 2 1 0 12

Св. Тројица Подгор. 9.2 2.2 0.1 11.5 22 3 15 0
Св. Атанасије 
у Лешоку Доњепол. Тет. 94.6 19.3 7.6 121.5 44 8 41 237

62 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 66; 1914, Ф 1 Р 17 (подаци за манастир Лешак из фебруара 1914); 
МПс-П, 1913, Ф 4 Р 132, начелник Среза преспанског начелнику Округа битољског, бр. 1360, 
28. 4/11. 5. 1913; подаци за Св. Наум, Српски извори за историјата на македонскиот народ 
1912–1914 (=СИЗИМН), приредио Г. Тодоровски, Скопје 1979, 405. Пописе су вршиле комисије 
које су чинили срески писар, председник политичке општине и настојатељ, тј. старешина ма-
настира. Они, поред наведеног, садрже податке о манастирским тапијама, књижницама, при-
ходима и расходима, а за поједине манастире сачувани су комплетни инвентари све имови-
не, укључујући ствари, покућство и друге куће и зграде ако су их имали. Мере за површину 
нису у свим извештајима биле изражене у хектарима, него у турским и локалним јединицама, 
па смо их претварали, и то: 1 дунум њива и шуме = 918,67 м2 и 1 дунум винограда = 229,92 
м2, Таблица еквивалената мера и тегова, Српске новине бр. 57, 11/24. 3. 1914; 1 карлица жита 
у Срезу Шарпланинском = 25 ари, 1 копач винограда = 3,61 ара и 1 шиник жита у Срезу 
скопљанском = 8 ари, М. Влајинац, Речник наших старих мера у току векова књига III, Бе-
оград, 1968, 370, 460, 461; књига IV, Београд 1974, 1054. Називе округа и срезова навели смо 
према административној подели из априла 1913, која је доцније мењана.
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Св. арх. Мих. 
(Кучевиште)

Скоп.

Скоп.

35.3 0 4.5 39.8 15 1 5 40

Св. Ђорђе код 
Кучкова 4.7 0 0.2 4.9 2 1 1 20

Св. Благов. код 
Бањана 2.6 12.8 0.2 15.6 0 0 0 0

Св. Илије код 
Мирковца 1.2 0 1.9 3.1 11 2 0 90

Св. Илије код 
Бањана 0.9 0 1.3 2.2 2 1 0 87

Св. Илије код 
Ракотинца 10.5 0 1.3 11.8 0 2 0 0

Св. Богород. 
код Побужја 14 64 2.9 80.9 18 2 3 85

Св. Јован 
Ветерски

Велеш.

око 1470; врло мало обрађено 28 2 0 115

Св. Димитрије 23 0 0.58 23.58 30 3 2 328
Св. Арханђел у 
Чичеву 5.4 10 3.8 19.2 9 3 88 613

Преображење 
у Букову

Битољ.

Битољ.

8.2 13.8 0.2 22.2 23 2 0 90

Св. 
Христифора у 
Букову

3.7 0.2 0.1 4 18 1 0 0

Св. Меркурије, 
Барешан 10.1 0.1 0.1 10.3 13 3 7 110

Св. Илија у 
Крклину 0.2 1.8 0 2 0 0 0 0

Св. Илија у 
Драгошу 0.4 2.2 0 2.6 2 4 0 90

Св. Ђорђа у 
Велушини 21 3 2 26 10 1 20 120

Св. Ђорђе у 
Мегареву 0.2 0.2 0 0.4 2 0 0 0

Св. Петка код 
Цапара 22 20 0 42 0 0 0 0

Св. Богород. у 
Јанковцу

Пресп.
6.4 36.7 0.1 43.2 0 0 0 0

Св. Богород. у 
Сливници 4.1 4.6 0.1 8.8 0 0 0 0

Св. Наум Охрид. 5000 17970 0 22970 ? ? ? ?

Изузев Св. Наума, Бање, Девича и Св. Јована Ветерског, остали наведени 
манастири нису имали изразито велике земљопоседе. Земљу Манастира Бинач 
у Гњиланском срезу су, за време турске власти, бесправно отуђили Албанци из 
суседног села Бозовика, иначе мухаџири из Србије. По ослобођењу су то при-
знали, вратили земљу, али су, у договору са Манастиром, остали да на њој раде 
као чифчије и дају годишње шестину летине. Пошто су се ти Албанци касније 
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иселили у Турску, манастирску земљу су приграбили српски сељаци. Митро-
полија Рашко-призренска је молила среску власт за заштиту имања, но ова је 
упутила Манастир да поведе редовну грађанску парницу. Стеван Димитрије-
вић је почетком 1915. интервенисао код министра просвете, но из сачуваних 
извора се не види како се случај завршио. Исто тако, локални Албанци су били 
присвојили део имања Манастира Девич у селу Јошаници (120 хектара њива и 
300 хектара шуме), па је по ослобођењу земља враћена Манастиру; извори не 
говоре да ли су бивши узурпатори остали на њој као чифчије или не. Манастир 
Св. Наум и Бања су се истицали по броју чифлука: први их је имао 106, а други 
20 и још 17 плацева са кућама присејача.63 

Монаха је у новим областима на крају 1913. било мало, свега 94, и то: у Раш-
ко-призренској епархији 20, Скопској 45 и Велешко-Дебарској64 29. Најбројније 
је било сестринство Манастира Св. Арханђела код Берова у Малешком срезу,65 
које је поред игуманије имало 19 сестара. Следила су братства Манастира Св. 
Јована Бигорског од седам монаха, Св. Пречисте код Кичева и Девича са по 
четири; у осталим манастирима су најчешће живели по један или два монаха, 
а било их је и празних, којима су управљали тутори.66

Представници власти и в. д. окружних протојереја имали су задовољство 
да у манастирима „откривају” споменике из новије српске историје у краје-
вима који су у тренутку ослобођења добрим делом били егзархијски. На пр-
вом месту, реч је о звонима са одговарајућим натписима. Њих су, на захтев 
дотичних игумана или братстава, кнез Милош Обреновић и Александар Ка-
рађорђевић даривали Манастиру Св. Јована Бигорског крај Дебра 1837. и 1850, 
кнез Милош Лесновском манастиру у околини Кратова 1860. и кнез Милан 
Обреновић Манастиру Св. Пантелејмона крај Кочана 1873.67 Деветнаестове-

63 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 66, Имовно стање Манастира Св. Арханђела Гаврила, саставио 
настојатељ манастира јеромонах Севастијан Николић, оверио намесник Среза гњиланског, 
иконом Коста Поповић, 4/17. 4. 1913; старешина Манастира Девич, игуман Теофан, админи-
стратору Рашко-призренске митрополије, протојереју С. Димитријевићу, бр. 64, 21. 6/4. 7. 
1913; инвентар манастира Бање, 21. 5/3. 6. 1913, Пријепоље; 1915, Ф 1 Р 17; СИЗИМН, 405.

64 Укључујући читав простор јужно од Скопске епархије, изузев Битоља, Битољског и 
Мориховског среза.

65 Опширније о овом манастиру видети у Гласник православне цркве у Краљевини Србији 22 
(1913), 421-423.

66 Шематизам за 1914, 170-179; АС, МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 67, Списак свештенства монашког реда 
у Рашко-призренској епархији, кмбр. 1015, 7/20. 12. 1913, Призрен; 1914, Ф 1 Р 27, епископ 
велешко-дебарски Варнава, министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 19, 5/18. 
1. 1914.

67 О слању звона и помоћи манастирима видети К. Џамбазовски, Грађа за историју македон-
ског народа из Архива Србије, књига I-1, Београд, 1979, бр. 100, 101, 102, 109, 110, 118, 119, 124, 
144; Исто, књига I-2, Београд 1979, бр. 26, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 51, 53, 83, 84, 323, 324, 332, 333, 
335, 336, 337, 338, 340, 342; Исто, књига II-1, Београд, 1981, бр. 233, 235, 236, 239; Исто, књига 



125Православна црква у новим крајевима Србије (1912–1915) 

ковни владари Србије су добро знали колико су значила манастирска звона 
хришћанима у Турској. Старији људи из околине побројаних манастира су 
их стога са захвалношћу спомињали и после више деценија. В. д. протојереја 
Тетовског округа марљиво је прегледао и пописао све старе књиге и рукописе 
које је затекао у књижницама Манастира Св. Атанасија у Лешку и Св. Јована 
Бигорског, забележивши које је од њих сматрао важним за српску историју 
и зашто. Чини се да су, у том смислу, посебно занимљиви Минеј за фебру-
ар са својеручним записом и потписом патријарха Арсенија IV Јовановића 
Шакабенте из 1733, Триод у коме је стајало да је писан 1451. у време деспота 
Ђурђа и сина му Лазара и рукописно правило службе кнезу Лазару са ње-
говим житијем настало 1841. у Манастиру Св. Атанасија и Псалтир и Триод 
штампани у штампарији Божидара Вуковића у Венецији и једна посланица 
митрополита Мелентија на грчком и српскословенском језику из 1849. у Ма-
настиру Св. Јована Бигорског.68

В. д. окружних протојереја су током пролећа и лета 1914. ревносно обилазили 
своје рејоне.69 Постојало је неколико проблема који су се мање-више јављали у 
свим окрузима. Изузев Рашко-призренске епархије, свештеници нигде другде 
нису водили матичне књиге, а ни у Рашко-призренској епархији их нису водили 
ни свуда ни правилно. Стога су почетком 1914. били наручени одговарајући 
протоколи из Државне штампарије, као и дневници каса за евиденцију о цркве-
ним приходима и расходима. Показало се, међутим, да због слабог образовања 
доста свештеника није било у могућности да води ту елементарну администра-
цију како ваља. Тачни подаци о образовној структури свештенства сачувани 
су за Кумановски округ (од 101 мирског свештеника 1915, њих 30 или 30 % је 
завршило нешто више од основне школе), као и за Тетовски и Рашко-призрен-
ску епархију. У Брегалничком, Тиквешком и Охридском округу она је описно 

II-2, Београд, 1982, бр. 82, 84, 87, 111; Исто, књига III-1, Београд, 1983, бр. 257, 261, 266, 267, 
271; Србија и ослободилачки покрети на Балкану од Париског мира до Берлинског конгреса ( 
1856–1878), књига 1, 1856–1866, приредили В. Крестић и Р. Љушић, Београд, 1983, 24, 28, 29.

68 А. А. Миљковић, Др Чед. Марјановић о манастиру Св. Јована Бигорског код Дебра и 
становништву Горње Реке, Вардарски зборник 6 (2008), 65; АС, МУД-П, 1913, Ф 15 Р 41, 
Начелник Округа кумановског, Р. Трифуновић, инспектору полиције при Врховсној команди, 
М. Вујичићу, бр. 6697, 1/14. 8. 1913, Куманово; исти акт СИЗИМН, 163-210; МПс-Ц, 1914, Ф 
1 Р 16, в. д. протојереја Округа тетовског, Б. Николић, министру просвете и црквених дела, 
Љ. Јовановићу, бр. 669, 28. 6/11. 7. 1914; Ф 1 Р 20, в. д. протојереја Округа брегалничког, С. 
Буквић, истом, 19. 2/4. 3. 1914. У контексту старих књига и рукописа вредан је пажње део 
цитираног извештаја в. д. Тетовског протојереја Божидара Николића у коме стоји да је за 
жаљење чињеница да српске власти нису извршиле преглед егзархијске митрополије у Дебру, 
у којој је, према причању очевидаца, било доста рукописа и старих књига, до албанског упада 
у јесен 1913. Тада су Бугари, којих је било међу албанским нападачима, однели све из своје 
бивше митрополије. 

69 АС, МПс-Ц, 1915, Ф 1 Р 145.
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била оцењена као врло лоша, док подаци за Скопски и Битољски округ недо-
стају.70

Табела 2: Број и образовна структура свештенства Рашко-призренске епархије у де-
цембру 1913.71

Број свештеника у Рашко-призренској епархији 20. 12. 1913.

ред укупан

завршили више 
од

основне школе
број %

монашки 20 7 35
мирски 105 50 47.6

свега 125 57 45.6

Табела 3: Број и образовна структура свештеника мирског реда у Тетовском округу 
у јулу 1914.72

Срез

Број свештеника у Тетовском округу 11. 7. 1914.

који су раније били укупан

завршили више од основне 
школе

српски егзархијски
бивши 
срп.

бивши 
егз. свега %

Горњополошки 12 17 29 4 3 7 24.1
Доњополошки 15 7 22 6 3 9 40.9
Галички 8 12 20 1 4 5 25.0
Поречки 10 2 12 4 1 5 41.7
Укупно 45 38 83 15 11 26 31.3

Мањак богословског образовања осећао се у вршењу свештеничке службе, 
посебно у домену склапања бракова. В. д. окружних протојереја морали су 
да нареде увођење брачног испита и да најстроже забране склапање малолет-
ничких73 бракова. Као начин за привремено превазилажење ових проблема, 

70 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 16; Ф 1 Р 20; Ф 1 Р 21; Ф 1 Р 24; Ф 1 Р 41; Ф 1 Р 60; Ф 1 Р 62; Ф 1 Р 66; 
Ф 2 Р 11; 1915, Ф 5 Р 162, Списак свештеник лица у Округу кумановском.

71 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 67.
72 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 3.
73 У Кумановском округу је било случајева да се дечаци жене одраслим девојкама, што је доводи-

ло до појаве тзв. „нечисте крви”, АС, МУД-П, 1913, Ф 15 Р 41, Начелник Округа кумановског, 
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предлагали су да држава организује образовне курсеве за свештенике; до тога 
није дошло због избијања рата 1914.74 

Када су матичне књиге приспеле у нове крајеве, в. д. окружних протојереја 
Тетовског, Брегалничког али и Звечанског округа су приметили да се деци на 
крштењу дају нека имена која, по њиховом мишљењу, нису била српска. Стога 
су, независно један од другог, саставили и проследили свештенству спискове 
имена75 која су се могла давати деци.76 

Важна последица увођења матичних књига било је устаљење презимена у 
новим крајевима. Било је примећено да се људи презивају по оцу, тако да су 
припадници две генерације једне породице (нпр. отац и син) носили различита 
презимена. Начелник Кумановског округа је још у новембру 1913. предлагао 
да се у новим крајевима уведе у живот српски Закон о презименима. Међутим, 
Министарство просвете је тек у марту 1915, на предлог начелника Среза Ђевђе-
лијског, затражило од администратора Рашко-призренске епархије и митропо-
лита Вићентија и Варнаве да нареде свештенству да у матичне књиге уписују 
презимена лица по старом породичном имену, тј. по оснивачу породице, како 
би сви потомци једне породице имали исто презиме. То је учињено, а у априлу 
је исти распис био упућен и школским властима у новим крајевима, како би се 
водило рачуна о презименима приликом уписа деце у школе.77 

Р. Трифуновић, инспектору полиције при Врховсној команди, М. Вујичићу, бр. 6697, 1/14. 8. 
1913, Куманово; СИЗИМН, 198, 203.

74 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 16; Ф 1 Р 20; Ф 1 Р 21; Ф 1 Р 24; Ф 1 Р 41; Ф 1 Р 60; Ф 1 Р 62; Ф 1 Р 66; 
Ф 1 Р 88; Ф 2 Р 11.

75 Сачуван је само именик који је саставио в. д. протојереја Тетовског округа.  Садржао је 243 
 мушка и 132 женска имена. Рекло би се да он представља доказ извесне ускодрудости у поимању 
Српства овог београдског свештеника. Управо у његовом округу постојао је обичај давања 
личног имена „Србин” мушкој деци. Отуда је настало презиме „Србиновић”, које је, на при-
мер, носио свештеник Марко, парох Галатски у Горњополошком срезу, рођен 1874. у селу Га-
лате. Прота то име није унео у именик, мада је ставио, њему свакако ближа и разумљивија, 
имена „Србољуб” и „Србислав”, АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 3; Ф 2 Р 28; Ј. Трифуноски, Лично 
име Србин у крајевима данашње БЈРМ, у књизи Македонизирање Јужне Србије, Београд 1995, 
41-44.

76 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 16, в. д. протојереја Округа тетовског, Б. Николић, министру  просвете 
и црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 193, 10/23. 2. 1914; Ф 1 Р 41; Ф 1 Р 62, в. д. протојереја 
Округа звечанског, И. Миливојевић, министру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 
471, 4/17. 6. 1914, Митровица. 

77 АС, МУД-П, 1913, Ф 19 Р 125, Начелник Округа кумановског, Р. Трифуновић, министру 
унутрашњих дела, С. Протићу, бр. 9419, 30. 10/12. 11. 1913; МПс-Ц, 1915, Ф 2 Р 84. У Св. Ни-
коли, у Овчепољском срезу Брегалничког округа, било је више примера да се у матичној књизи 
рођених, у рубрици „родитељи”, уписује само име оца, и то без презимена, МПс-Ц, 1914, Ф 1 
Р 41, в. д. протојереја Округа брегалничког, С. Буквић, министру просвете и црквених дела, 
Љ. Јовановићу, 14/27. 4. 1914, Штип. С обзиром на то да је издата пред окупацију Србије, ова 
наредба вероватно није могла имати много ефекта. Стога је Министарство унутрашњих дела 
на Крфу 19. августа 1918. издало нову, опширно образложену, наредбу свим управним, цркве-
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Уз слабо образовање, проблем у новим крајевима је, према општем уве-
рењу в. д. окружних протојереја, представљао и превелики број свештеника, 
тј. парохија. У Рашко-призренској епархији је једна парохија имала просечно 
166 домова, у Тетовском округу 107, у Брегалничком округу су сеоске парохије 
бројале најчешће од 70 до 120 домова, у Тиквешком од 30 до највише 100, у 
Кумановском се држало да је парохија велика ако има 100 домова, док се за 
Охридски округ каже да су биле веома мале. У пределима јужно од Шар-пла-
нине, узрок овој појави је лежао у националним пропагандама вођеним за 
време турске власти, а последица је свуда био углавном неповољан материјални 
положај свештеника.78 Према Закону о уређењу свештеничког стања из 1883, 
који је важио у старим границама Србије, парохија није смела бити мања од 
300 нити већа од 400 домова.79 

Начини издржавања свештенства у новим областима били су различити. 
Део српских свештеника је за време турске власти примао месечну, не велику, 
материјалну помоћ од Министарства иностраних дела Србије, а поред ње је 
имао и приходе из својих парохија. Исплата те помоћи је од 14. јула 1913. прешла 
на Министарство просвете и црквених дела.80 Други српски свештеници су 
живели само од прихода из својих парохија. В. д. протојереја Косовског округа 
је у јануару 1914. покренуо питање унификације финансирања свештеника, тј. 
предложио је да се дају државна помоћ или плата и онима који је нису имали. 
Питање је, међутим, остављено за касније, јер је држава, наравно, морала да 
решава тај проблем једнобразно за све округе.81 Бивши егзархијски свештеници 
су, због укидања Егзархије, живели само од онога што су им давали парохијани.82 
Малобројни грчки и куцовлашки свештеници су, као што је наведено, прима-
ли новац од односних држава. Пореском уредбом за нове крајеве, усвојеном 

ним, школским, судским и војним властима да се у новим крајевима лица имају водити по 
имену, имену оца и презимену рода; њом је изричито било забрањено да се административ-
ним путем додаје наставак -(в)ић презименима која га нису имала, Српске новине бр. 93, 7/20. 
8. 1918.

78 АС,  МУД-П, 1913, Ф 15 Р 41, Начелник Округа кумановског, Р. Трифуновић, инспектору 
полиције при Врхоној команди, М. Вујичићу, бр. 6697, 1/14. 8. 1913, Куманово; СИЗИМН, 198; 
МПс-Ц, 1913, Ф 8 Р 67; 1914, Ф 1 Р 16, в. д. протојереја Округа тетовског, Б. Николић, мини-
стру просвете и црквених дела, Љ. Јовановићу, бр. 669, 28. 6/11. 7. 1914; Ф 1 Р 20; Ф 1 Р 24; Ф 
1 Р 41; Ф 1 Р 66; Ф 1 Р 88.

79 Српске новине бр. 11, 16/28. 1. 1883.
80 АС, МИД-Политичко-просветно одељење (=ПП), 1913, Р 421. Таквих свештеника је, према 

једном списку, било у новим крајевима укупно 68, МПс-Ц, 1915, Ф 5 Р 162, Списак свеште-
них лица која примају помоћ и пензије из благајне Министарства просвете и црквених по-
слова.

81 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 9.
82 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 88.
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11. фебруара 1914, било је предвиђено, између другог, да порески обвезници 
свих вероисповести плаћају два динара бира годишње за издржавање свештен-
ства.83 Прикупљеним новцем је требало да располаже Министарство просвете 
и црквених дела, те да пропише на који начин ће се делити свештеницима.84 То 
је учињено расписом о биру 26. октобра 1914. За сакупљање бира, као и других 
пореских обавеза, била су надлежна пореска одељења, установљена у свим 
срезовима. Она су прикупљене своте слала надлежним окружним благајнама 
као депозит, уз тачну назнаку колико је наплаћено од обвезника различитих 
вероисповести. Ради правичне расподеле новца на свештенике свих вера, ок-
ружни начелници су били дужни да образују посебне одборе у које су, поред 
њих, улазили окружни протојереј, окружни муфтија и/или месни свештеник 
других вероисповести, ако их је било, и по један члан општинског одбора свих 
вера. Бир за православне свештенике делио се у две категорије: за варошке и 
сеоске свештенике. Прву је чинила свота сакупљена од православног житељства 
варошких парохија (вароши и села која су са појединим варошима или делови-
ма вароши чинила једну парохију), а другу свота сакупљена од православаца 
из сеоских парохија. Од целокупних свота обе категорије засебно најпре се 
издвајала сума намењена издржавању свештеника онеспособљених за службу, 
чије спискове је свакој окружној благајни достављало Министарство. Остатак 
новца, за сваку категорију засебно, делио се на равне части свим свештеницима 
из те категорије и исплаћивао тромесечно, сразмерно износу прикупљеног 
бира, према списковима свештеника које су достављали окружни протојереји. 
Распис је предвиђао да се на аналогни начин исплаћује бир и сеоским имамима; 
аналогија је примењена и на муслиманске и друге варошке свештенике посеб-
ним решењем из јануара 1915. Од овог правила је изузето православно свеш-
тенство у Рашко-призренској епархији. Ту се имало поступати у смислу члана 
7 Закона о уређењу свештеничког стања из 1883. који је прописивао да сеоске 
општинске власти прикупљени бир предају среским властима, а ове да новац 
одмах издају свештеницима на признаницу; у варошима су за то биле задуже-
не саме општинске власти.85 Министар просвете је, међутим, већ у децембру 
1914. променио свој распис, одлучивши да се свештеницима који су примали 
ма какву плату или помоћ из државне благајне или од неке друге државе, као 
и свештеницима који нису имали парохију, уопште не исплаћује бир. Онима 

83 Иста сума се плаћала и у старим границама Србије према Закону о уређењу свештеничког 
стања из 1883, Српске новине бр. 11, 16/28. 1. 1883.

84 М. Јагодић, наведено дело, 83, 88.
85 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 3 Р 31; Ф 1 Р 120, Министар просвете и црквених дела, Љ. Давидовић, свим 

окружним начелницима у новим крајевима цбр. 708, 31. 12. 1914/13. 1. 1915, Ниш. Изузеће 
Рашко призренске епархије извесно показује да је Министарство сматрало да су тамошње 
парохије довољно уједначене у односу на број домова.
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који су били без парохија требало је дати неку упражњену. Епископ Варнава 
је против ове измене протестовао, наводећи да су свештеничка примања из 
државне касе мала, но без ефекта.86 Пошто парохије у новим крајевима нису 
биле уједначене према броју домова, нити су то могле бити због нерешеног 
статуса патријаршијских епархија, расписом о биру су уједначени свештенички 
приходи према броју пореских глава у сваком округу. Тиме, наравно, није био 
решен проблем несразмерно великог броја свештеника, али је учињен прави 
корак у правцу побољшања и изједначавања њиховог материјалног положаја.

Буџетом за 1914. годину било је предвиђено да епископи у новим крајевима 
имају плату од 10 000 динара годишње и додатак од 2 000 динара. Плата епископа у 
старим областима износила је такође 10 000 динара, но они нису имали додатак.87

Поред наведених послова, в. д. окружних протојереја су свуда у новим крајеви-
ма наредили инвентарисање црквене имовине и постављали су, према потреби, 
нове црквене туторе у договору са месним општинским органима власти. Где је 
то било могуће, наређивали су да се гробља одмах измештају на посебне парцеле 
изван насеља, јер су се углавном налазила око месних цркви; где није било могуће, 
од општинских власти је захтевано да што пре обезбеде просторе за гробља на 
одговарајућим локацијама. Затечене богослужбене књиге на бугарском језику за-
мењене су одговарајућим књигама на српско-словенском, штампаним у Државној 
штампарији. Пошто многе сеоске цркве нису имале звона, свештенству је саве-
товано да подстиче грађане да их набаве. Ова мера је у народу посебно радосно 
примљена. В. д. протојереја Тетовског округа је у том смислу мудро наложио да 
на сваком звону мора стајати натпис да је набављено у време владавине краља 
Србије Петра. Редовно су одржавани срески зборови свештенства, на којима су 
их в. д. окружних протојереја упућивали на правилно и једнобразно обављање 
свих дужности као и на слогу, имајући у виду ранију припадност различитим 
црквеним организацијама. Посебна пажња поклањана је обичају прослављања 
крсне славе. Са задовољством је констатовано да се у бившим егзархијским се-
лима Кумановског и Тетовског округа крсна слава свуда очувала. У Тиквешком 
и Брегалничком округу, где овај обичај уопште није затечен или је био врло 
слабо присутан, свештенству и народу је указивано на његов значај за народну 
традицију и идентитет и саветовано да се уведе, но без приморавања.88

Почетком 1914, на дневни ред је дошло решавање питања о црквено-школским 
општинама. Њихово часништво се у време турске власти старало о имовини и 

86 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 120.
87 Буџет државних расхода и прихода Краљевине Србије за 1914. годину, Београд, 1914, 51, 65.
88 АС, МУД-П, 1913, Ф 15 Р 41, Начелник Округа кумановског, Р. Трифуновић, инспектору 

полиције при Врховсној команди, М. Вујичићу, бр. 6697, 1/14. 8. 1913, Куманово; СИЗИМН, 
204; МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 16; Ф 1 Р 20; Ф 1 Р 21; Ф 1 Р 24; Ф 1 Р 41; Ф 1 Р 53; Ф 1 Р 60; Ф 1 Р 62; 
Ф 1 Р 66; Ф 1 Р 88; Ф 2 Р 11; 1915, Ф 5 Р 202.



131Православна црква у новим крајевима Србије (1912–1915) 

о унапређењу цркава и школства. После ослобођења, виђенији људи из управа 
црквено-школских општина постављени су на дужности у оквиру новоформира-
них политичких општина, црквама су постављени тутори, а просвета је, природ-
но, стављена, под ингеренцију органа Министарства просвете. У туђој, турској, 
држави, ова самоуправна установа је за хришћане била изузетно важна; у српској 
држави, она је постала излишна. Требало је, међутим, решити проблем расподеле, 
до тада заједничке, имовине црквено-школских општина између цркава и школа. 
Министарство просвете је то учинило 3. маја 1914. Наложено је да се свуда, где се 
укаже потреба, од представника Цркве и школе у подједнаком броју образује ко-
мисија која је имала да решава о подели. Имовина која је нечијим завештањем била 
намењена Цркви, требало је да припадне Цркви; имовину намењену школским 
потребама није требало предавати политичкој општини, већ од ње образовати 
посебан фонд за просвећивање и унапређење школства. Имовина која легатом 
није била јасно намењена Цркви или школи већ црквено-школској општини као 
целини, требало је договором да буде додељена једној или другој према месним 
потребама. Сви спорни случајеви решавали би се редовним судским путем. Врло 
је занимљив начин на који је просветни инспектор за Косовску област Светозар 
Томић, чији је рејон обухватао све округе северно од Шар-планине, интерпретирао 
овај распис Министарства. Констатутујући да су тестатори своја имања, у складу 
са турским законима, тестаментима најчешће остављали црквеним туторима, 
што је значило и Цркви и школи, јер су се тутори, тј. часници црквено-школских 
општина, старали о обе установе, препоручио је свим среским надзорницима 
основних школа у својој области да се имовина подели тако да цркве добију до 
једне петине, основне школе ништа, а да се од остатка имовине образује фонд 
за помагање и школовање искључиво српске деце у месту. Министар просвете 
је накнадно, сасвим умесно, одобрио Томићев налог.89 

Конверзије верских објеката у новим крајевима Србије било је веома мало, 
свега пет, од којих су две остале трајне. Сви случајеви односе се на православне 
верске објекте које су Турци преобратили у исламске, или се тако веровало, и 
догодили су се за време трајањаБалканских ратова. 

Цркву Успења Богородице у Призрену, познатију под именом Богородица 
Љевишка, задужбину краља Милутина из 1306/1307. године, Турци су најкас-
није средином 18. века претворили у џамију, а 1856. су на бившем звонику 
дозидали минаре. По доласку српске војске у Призрен враћена је у цркву. 
До краја 1913. није била освећена нити се у њој вршила служба. Минаре је 
уклоњено 1923.90 

89 АС, МПс-Ц, 1914, Ф 1 Р 7; Ф 1 Р 19.
90 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 7 Р 53; П. Костић, Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој 

околини у XIX веку (са успоменама писца), Београд 1928, 72-79; Задужбине Косова, Београд, 
Призрен, 1987, 71.
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Катедралну цркву Охридске архиепископије, Св. Софију у Охриду из 11. века, 
Турци су претворили у џамију и дозидали јој минаре. По налогу председника 
општине, Охриђанина, Ђорђа Тасића враћена је у цркву одмах по ослобођењу 
Охрида 1912, освећена, а минаре је срушено.91 

У Велесу, на десној обали Вардара, постојала је једна текија, за коју је месно 
хришћанско становништво тврдило да је некада била Манастир Св. Никола, који 
су Турци силом преобратили. По ослобођењу, хришћани су самовласно одузели 
текију од Турака и претворили је у манастир под старим називом. Велешки 
муслимани су се нешто касније жалили Врховној команди на овај поступак. 
Конверзија је поништена 1913, поведена је истрага и објекат је почетком 1914. 
враћен у државину и на руковање муслиманима. Хришћанима је препоручено 
да доказе да је текија била манастир поднесу среској власти како би се доцније 
редовним путем решио спор.92 По свему судећи, на томе је и остало. О овом 
предмету нисмо нашли више података у изворима.

Према извештају општинског суда у селу Доњо Дисани, Неготинског среза 
Тиквешког округа, сеоска џамија је у старо време била црква. Када су се Турци 
доселили у село, претворили су је у џамију и порушили православно гробље. 
За време рата 1912, сељаци су је сами вратили у цркву, а месни парох Христо 
Марковић је осветио. Искористивши метеж током српско-бугарског рата 1913, 
муслимани су је опет преобратили у џамију, што је и остала до окупације Ср-
бије 1915.93 

Почетком марта 1913, хришћани из села Ростуша, у тадашњем Срезу ре-
канском Округа дебарског (доцније у Срезу галичничком Округа тетовског), 
порушили су минаре сеоске џамије. Огорчени месни муслимани су се жалили 
властима. Када је срески писар дошао у село да испита ствар, затекао је хришћа-
не како у џамији одржавају службу. Казали су му да их је на рушење, наводно, 
наговорио епископ Варнава, јер је та џамија некад била црква. Инспектор по-
лиције из Скопља је одмах потом наредио да се објекат врати муслиманима, 
да се рушитељи осетно казне и да се минаре оправи о државном трошку. Вест 
о овом случају је стигла и до Пашића, који је наложио да се епископу Варнави 
препоручи да се убудуће уздржава од таквих корака, уколико би се показало 
да је он заиста био узрок тој „ружној појави” коју „строго осуђује”.94

91 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 7 Р 53; Народна библиотека Србије, Рукописно одељење, Заоставштина 
Јована Хаџи Васиљевића, Р 413/IXб/7, Успомене Ђорђа Тасића Савића, страна рукописа 53; 
Енциклопедија СХС књига III, 215.

92 АС, МПс-Ц, 1913, Ф 7 Р 53; 1914, Ф 1 Р 38.
93 АС, МПс-Ц, 1915, Ф 2 Р 82.
94 АС, МИД-ПП, 1913, Р 113, Начелник Министарства унутрашњих дела, Д. Тодоровић, ми нистру 

иностраних дела, Н. Пашићу, пов. 25. 2/10. 3. 1913; на полеђини решење министра иностра-
них дела, Н. Пашића, ппбр. 321, 25. 2/10. 3. 1913.
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Личних конверзија било је такође веома мало. На територији под коман-
дом 3. армије је укупно 222 лица (117 мушкараца, 98 жена и 7 деце) прешло из 
ислама у православље до 8. априла 1913. Тада је, по налогу Николе Пашића, 
због осетљиве политичке ситуације, Врховна команда забранила сваку верску 
конверзију за време ратног стања. Сви који су променили веру учинили су то 
својевољно. Касније, у октобру 1913, покрстили су се муслимани из села Равен 
у општини Вруток, Среза горњеполошког Округа тетовског; обред је обавио 
митрополит Вићентије.95 Нисмо нашли податке да је другде у новим крајевима 
било верских конверзија. 

Краљевина Србија је током, политички сложеног и врло тешког периода, 
1912–1915. на плану уређења Православне цркве учинила онолико колико су 
објективне околности дозвољавале. Бугарска егзархија је у лето 1913. укину-
та, а свештеници те бивше ривалске цркве су примљени под окриље Српске 
цркве. Тако висок степен толеранције показао се у појединим крајевима током 
Првог светског рата као контрапродуктиван. Затечени грчки и куцовлашки 
пароси остали су на својим положајима. Црквена и манастисрска имовина је 
инвентарисана и заштићена, и заведена је правилна црквена администрација. 
Материјални положај свештенства је донекле побољшан. Ипак, најважнији 
посао, канонско присаједињење епархија Васељенске патријаршије Српској 
цркви и обнова Српске патријаршије, иако започет, остао је недовршен због 
избијања Првог светског рата. Окончан је тек 1919–1920. године, но у сасвим 
другачијем државном и политичком оквиру.

95 ВА, П 2, К 18, Ф 33, бр. 1, Командант 3. армије, генерал Б. Јанковић, Врховној команди, обр. 
2533, 3/16. 5. 1913, Призрен; Врховна команда, генерал Ж. Мишић, министру иностраних 
дела, Н. Пашићу, обр. 5784, 4/17. 5. 1913, Скопље; К 19, Ф 9, бр. 6, министар иностраних 
дела, Н. Пашић, Врховној команди, бр. 499, 26. 3/8. 4. 1913, депеша; на полеђини претходног 
акта Врховна команда, генерал Ж. Мишић, команданту 3. армије, генералу Б. Јанковићу, обр. 
4689, 26. 3/8. 4. 1913; К 52, Ф 32, бр. 2, Врховна команда, генерал Ж. Мишић, команданту 3. 
армије, генералу Б. Јанковићу, обр. 4689, 26. 3/8. 4. 1913; бр. 4, начелник Округа призренског, 
Ђ. Матић, команданту 3. армије, генералу Б. Јанковићу, пов. бр. 26, 13/26. 4. 1913; командант 
Шумадијске дивизије 1. позива истом, обр. 1213, 13/26. 4. 1913, Призрен; командант При-
морског кора, пуковник Д. Поповић, истом, пов. обр. 54, 28. 3/10. 4. 1913, Барбалуши; коман-
дант места у Новом Пазару истом, обр. 1540, 18. 4/1. 5. 1913; заступник команданта места у 
Митровици, пуковник Јовановић, истом, обр. 841, 19. 4/2. 5. 1913; секретар Новопазарског 
окружног начелства, В. Рамадановић, истом, пов. бр. 17, 22. 4/5. 5. 1913; командант Косовске 
дивизијске области, пуковник Милетић, истом, пов. обр. 385, 30. 4/13. 5. 1913; АС, МИД-ПО, 
1913, ролна микрофилма бр. 403, Р/6-7, Решење министра иностраних дела, Н. Пашића, 25. 
3/7. 4. 1913. на полеђини акта пешадијски поручник, П. Гавриловић, команданту 3. армије, ге-
нералу Б. Јанковићу, 19. 3/1. 4. 1913, Ђаковица; ролна микрофилма бр. 406, Р/6-7, командант 
Маћедонско-косовских трупа, пуковник Д. Поповић, министру војном, М. Божановићу, стр. 
пов. службено, 21. 10/3. 11. 1913, Скопље.



134 СРПСКЕ СТУДИ ЈЕ III / SERBIAN STUDIES III

ORTHODOX CHURCH IN THE NEW 
REGIONS OF SERBIA (1912–1915)

Summary: 

Th ere were two separate Orthodox Churches in the territories liberated by 
Serbia in the First Balkan war: the Patriarchy of Constantinople and the Bulgar-
ian Exarchate. Eparchies which belonged to the Patriarchy were: Raška-Prizren, 
Skoplje, Veles-Debar (their bishops were Serbs), Bitola, Ohrid-Prespa, Dojran (their 
bishops were Greeks). Eparchies which belonged to the Exarchate were: Skopje, 
Veles, Debar, Ohrid, Bitola. Th e eparchies of the Patriarchy and Exarchate over-
lapped each other in the south of the Šar Mountain. During the war, nothing was 
changed by the Serbian authorities in the organization of both churches. Th e fi rst 
decree on the new regions organization, issued by the Serbian High Command 
in December 1912, guaranteed religious freedom for all citizens. However, some 
incidents occurred between the authorities and the Bulgarian bishops in Veles and 
Debar over certain national and political issues. During the Second Balkan war, 
the Exarchate Church was abolished in Serbia, but its priests were admitted to the 
Serbian Orthodox church upon their formal written consent. According to the 1914 
data, there were 38 former Exarchate priests out of 83 in Tetovo county, 91 of 93 in 
Bregalnica county, 66 of 67 in Tikveš county and 42 of 121 in Kumanovo county 
(data for other areas are lacking). Th e Greek and Vlach priests of the Patriarchy 
also remained in their places.

Aft er the peace agreement had been achieved between Serbia and Turkey in March 
1914, negotiations with the Patriarchy of Constantinople commenced. Serbia’s aim was 
to secure canonic transition of eparchies in the new regions to the Serbian Orthodox 
Church and a patriarch’s blessing for the renewal of the Serbian Patriarchy, which 
had existed until the mid- 18th century. Negotiations, described in detail, prolonged 
for various reasons and were aborted just before an outbreak of the Great War; they 
were completed in 1919 and the Serbian Patriarchy was reestablished in 1920. Since 
the eparchies in the new regions remained a part of the Constantinople Patriarchy, 
Serbia was unable to introduce its own church laws in them. Th erefore, the Orthodox 
Church organization there remained provisional. 

Serbian Government did take some measures, without disturbing the proper ca-
nonic order, to improve the state of churches, monasteries and clergy. Ecclesiasti-
cal property was thoroughly inventoried, thus protected from unlawful alienation; 
acquirement of bells for many churches which did not have one was recommended; 
cemeteries were displaced from settlements; holly books printed in Bulgarian were 
replaced with the ones printed in Serbian-Slavic language. Keeping of birth, death 
and marriage record books, which previously had not existed, was introduced as 
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obligatory. Th is innovation led to stabilization of surnames within population. Large 
number of priests presented a major problem, for their income was quite low. Parishes 
in the new regions were small. Th ey consisted of up to 150 households on average, 
whilst in the rest of Serbia, parishes could not have had less than 300 households or 
more than 400. Th erefore, the government introduced a church tax of two dinars 
per year per a taxpayer (the same amount had been collected in Serbia since 1880s), 
thus increasing the clergy’s income to a certain extent.
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ДВА ПРИЛОГА СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ 
ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XIV ВЕКА

Апстракт: Два византијска извора, Дијалог монаха Јоасафа и папског легата Павла 
и Царски питакион Јована V Палеолога, први настао 1367, а други састављен између 
1376. и 1388. године, доносе драгоцене и занимљиве податке из српске историје друге 
половине XIV века. У Дијалогу се помиње српски архиепископ, заједно са осталим 
првосвештеницима оновремених православних цркава, а у оквиру преговора о при-
премама за сазивање васељенског сабора. У Питакиону се говори о томе како су Срби 
и Турци угрожавали Свету Гору, а поименце се помиње Манастир Велика лавра Светог 
Атанасија.

Кључне речи: Дијалог, Срби, питакион, Византија, Јован V, историја, Јоасаф, Павле, 
Велика лавра

* * *

После обиља вести о Србима које за прву половину XIV века у својим во-
луминозним историјским делима доносе двојица великана византијске исто-
риографије, Нићифор Григора и Јован Кантакузин,1 долази до упадљиве осеке 
у подацима за завршне деценије истог столећа. Реч је о познатом хијатусу у 
византијским изворима, који почиње са касним педесетим годинама XIV века. 

1 Овај рад је настао на пројекту бр. 177015 под насловом „Хришћанска култура на Балкану 
у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века” који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 Превод и коментар: Византијски извори за историју народа Југославије, VI, Београд, 1986, 
145–296, 297–575 (С. Ћирковић – Б. Ферјанчић).



140 СРПСКЕ СТУДИ ЈЕ III / SERBIAN STUDIES III

Јер, не треба заборавити, следећи нараштај византијских писаца, за које се у 
византологији усталила синтагма „историчари пада”, своја дела састављао је 
после пропасти Византијског царства (1453), дакле у последњим десетлећима 
XV века. Наравно, њихове вести за другу половину XIV века, од које су вре-
менски удаљени око сто година, премда важне и не ретко јединствене, сумарне 
су и често оскудне, фрагментарне, па и контроверзне.

То, наравно, не значи да у византијским изворима друге половине XIV века 
нема помена Срба, али су посреди извори који се не могу сврстати у наративне. 
Постоје поједине вести које су остале некако по страни, на неки начин и зане-
марене, а у сваком случају изван дужне пажње истраживача српског средњег 
века. Овим малим текстом желели бисмо да усмеримо позорност на два помена 
Срба у византијским изворима друге половине XIV столећа, на два сведочанства 
која су унеколико пренебрегнута. Прва вест је похрањена у чувеном разговору 
екс-цара Јована Кантанузина и папског легата Павла, а друга у Царском пи-
такиону василевса Јована V Палеолога (1341–1391). Посреди су, напоменимо, 
занимљиви и међусобно различити историјски извори.

Дијалог монаха Јоасафа и папског легата Павла

После Велике шизме (1054), највећег раскола у историјски хришћанства,2 
током средњег века је било неколико покушаја да се помире православни Исток 
и римокатолички Запад. Најозбиљнији су били Лионска унија, склопљена 1274, 
и Фирентинска унија, потписана 1439. године. Оба пута, међутим, истинско 
јединство цркава није постигнуто, него је остало мртво слово на папиру јер су 
га одбацили византијско свештенство и народ.3

Један од озбиљнијих корака ка измирењу Рима и Цариграда био је и разговор, 
вођен на веома високом нивоу, у византијској престоници 1367. године. Тада је 
требало да се приступи преговорима око склапања уније, за које се сматрало да 
ће бити успешнији од претходних, махом неплодних надмудривања. Тадашњи 
василевс Јован V Палеолог овластио је свога таста, монаха Јоасафа, некада-
шњег цара Јована VI Кантакузинa (1347–1354), да буде главни византијски 
преговарач. Година 1367. у византијској историји би се са пуно разлога могла 
означити и као година Јована Кантакузина,4 будући да је управо тада у правом 

2 Р. В. Поповић, Појмовник црквене историје, Београд 2004, 156; В. Пузовић, Црквене и полити-
чке прилике у доба великог раскола 1054. године, Београд, 2008, 9 сл.

3 Г. Острогорски, Историја Византије, Београд, 1959 (репринт: 1998), 431–433, 520–522 (у даљем 
тексту: Острогорски, Историја).

4 Љ. Максимовић, Политичка улога Јована Кантакузина после абдикације, Зборник радова 
Визан толошког института 9 (1966) 157 (у даљем тексту: Максимовић, Политичка улога).
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сјају блеснула његова неодољива личност — сада је то већ био старац који је 
превалио седамдесету годину живота — као у „стара” времена, наткриљујући 
неизвесну будућност Царства.

У најбољем маниру непоколебљивих византијских црноризаца, времешни 
калуђер Јоасаф заступао је тврд и, условно речено, конзервативан став, који 
је подразумевао да се унија има закључити тек после расправе и претресања 
спорних питања на васељенском сабору, највишој инстанци хришћанске цркве. 
На том сабору и једна и друга страна би наступале у потпуно истоветним и 
равноправним условима, што значи да би до пуног изражаја требало да дође 
снага богословских аргумената, а не политички притисци и условљавања.

Другу, римокатоличку страну, као легат свете столице, предводио је Павле, 
титуларни латински патријарх Цариграда (1366–1371). До службеног сусрета 
двеју делегација дошло је првих дана јуна 1367. године.5 Јован Кантакузин је као 
реалну могућност сматрао теолошку победу Истока над Западом на посебном 
унионистичком сабору. У ствари, легат папе Урбана V (1362–1370) није могао 
добити спретнијег и тежег такмаца у диспуту који је предстојао. У острашћеној 
верској распри сударила су се традиционална византијска гледишта о питању 
уније са познатим ставовима латинског Запада.6

У извору у коме нам је у облику дијалога, живописно и узбудљиво, сачу-
вано језгро вођене распре, монах Јоасаф је представљен у најбољој светлости, 
као личност која је потпуно засенила свог супарника у диспуту, сводећи га на 
неубедљивог, па и смушеног сабеседника.7 Збиља је то био звездани тренутак 
Кантакузинове политичке каријере после абдикације (1354), али никако не треба 
потценити степен пристрасности с којом је спис написан и каткад неумерен 
апологетски тон, који провејава кроз вешто срочене реченице. Одмах додајмо 
да је спис изашао испод пера самог Јована Кантакузина, што је податак који се 
никако не сме губити из вида. Остаје, међутим, чињеница да је монах Јоасаф 
надмашио Павла у замршеној игри аргумената и противаргумената. Друга је 
ствар што Византијско царство од такве „победе” у будућности није имало 
заправо никакве стварне користи.
5 Максимовић, Политичка улога, 160—162 (посебно 162 н. 24).
6 Врло подробно о овим разговорима расправљају Максимовић, Политичка улога, 157. сл.; V. 

Nerantzi-Varmazi, To Byzantio kai he Dyse (1354–1369). Symbole sten historian ton proton hronon tes 
monokratorias tou Ioanne E Palaiologou, Th essalonike 149 sq. (у даљем тексту: Ne rantzi-Varmazi, 
Byzantio kai Dyse). Такође в. J. Meyendorff , Jean-Joasaph Cantacuzène et le projet de concile oecumé-
nique en 1367, Akten XI Inter. Byz. Kongress 1958, München, 1960, 363–369. 

7 Овај спис је публиковао и пропратио га преводом на француски Џ. Мајендорф: Projets de concile 
oecuménique en 1367: Un dialogue inédit entre Jean Cantacuzène et le légat Paul, éd. J. Meyendorff , 
Dumbarton Oaks Papers 14 (1960) 169–177 (= Variorum Reprints, Byzantine Hesychasm: historical, 
theological and social problems, London, 1974) (у даљем тексту: Un dialogue inédit). Руски превод 
овог занимљивог текста доноси Г. Прохоров, Публицистика Иоанна Кантакузина 1367–1371, 
Византийский временник 29 (1968) 328–334.
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У живој дискусији, између осталог, обе су се стране сложиле око несврсисход-
ности исхитрене и непотпуне уније, која је склопљена готово једно столеће раније, 
у Лиону 1274. године, извлачећи наук да не би требало дозволити да се нешто 
слично понови.8 Царским декретом није било могуће постићи унију: то је „у нашој 
цркви немогуће, пошто вера не може да буде изнуђена”.9 Ту је некадашњи василевс 
мислио и на неспорну снагу византијског јавног мњења. Неопходност уније, с друге 
стране, по мишљењу Јована Кантакузина, уопште није била спорна, и за њу би он, 
наглашава са луцидним претеривањем, положио и свој живот.10

Монах Јоасаф је, у ствари, све време настојао да изасланика папске курије 
убеди у искреност ромејских хтења да до црквеног сједињења заиста и дође. 
Његово можда и претерано истрајавање на томе свакако је делом било и исход 
својеврсне гриже савести што је у ранијим временима византијска страна не-
ретко посезала за унијом једино ради могућег остварења неких захтева које су 
налагале насушне потребе дневне политике, нимало духовне и чак тривијалне. 
Ако је због бојазни да Запад има разлога да буде резервисан у погледу искре-
ности византијске привржености сједињењу цркава морао да осећа извесну 
нелагодност, Јован Кантакузин је за узврат имао сатисфакцију да подвуче и 
некоректност латинског става, према коме би се унија могла свести на огоље-
ни чин потчињавања Ромеја папи, што је такође било тачно.11 Из тих разлога, 
веровао је ексвасилевс, једино прихватљиво решење постигло би се сазивањем 
васељенског сабора у искључиво равноправним условима и уз учешће свих 
хришћанских цркава — осим цариградског патријарха, требало би да буду 
присутни и остали поглавари источног хришћанства, руски митрополит, тра-
пезунтски митрололит, митрополити Аланије и Зихије, епископи патријарха 
Александрије, Антиохије и Јерусалима, представници ивирске цркве, трновске 
патријаршије и српске архиепископије.12 Само уз сагласност свих набројаних 
екуменски сабор је могао рачунати са неопходном ваљаношћу, а све друго би 
читав напор учинило потпуно узалудним.13

8 Un dialogue inédit, 171, 173—174. Уп. Максимовић, Политичка улога, 153, 168; Ne rantzi-Varmazi, 
Byzantio kai Dyse, 151.

9 Un dialogue inédit, 174. Уп. Џ. Мајендорф, Византијско богословље. Историјски токови и 
догматске теме, Крагујевац, 1985, 127.

10 Un dialogue inédit, 172. Уп. Максимовић, Политичка улога, 167.
11 Un dialogue inédit, 172, 173—174. Уп. Максимовић, Политичка улога, 168; D. Nicol, Byzantine 

Requests for an Oecumenical Council in the Fourteenth Century, Annuarium Historiae Conciliorum 1 
(1969) 89—90 (= Variorum Reprints, Byzantium: its ecclesiastical history and relations with the western 
world, London 1972) /у даљем тексту: Nicol, Council/; J. Gill, Byzantium and Papacy, 1198–1400, 
New Brunswick – New Jersey, 1979, 216 (у даљем тексту: Gill, Byzantium and Papacy).

12 Un dialogue inédit, 173.
13 Ibid. 173–174, 176. Уп. Максимовић, Политичка улога, 168.
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Павле је, међутим, покушао да ауторитету васељенског сабора супротстави 
уврежени став Запада о примату папе и његовој улози пресудног арбитра по 
питањима вере.14 У живахној распри, којом су, ако је веровати сведочанствима 
сачуваног извора, господарили ученост и речитост Јована Кантакузина, пре-
вагнули су аргументи византијске стране. Монах Јоасаф је, и поред одбијања да 
лично оде на папски двор, што је предлагао изасланик Урбана V, некако успео 
да Павла приволи на сазивање васељенског сабора, на коме би се расправљало 
у мирној и непристрасној атмосфери.15 Било је предвиђено да се грандиозни 
сусрет византијских и западних богослова одржи у Цариграду, у року од две 
године, дакле у раздобљу од почетка јуна 1367. до краја маја 1369. године.16 
Изгледало је да се Византија налазила на прагу велике и дуго жељене духовне 
победе над Западом. Био је то тренутак на који су Ромеји чекали столећима.

Цар Јован V Палеолог, који је током одржавања црквеног самита прошао 
сасвим незапажено, обзнанио је исход преговора монаха Јоасафа и папског 
легата Павла патријаршијском синоду и двојици источних патријараха, алек-
сандријском Нифону и јерусалимском Лазару, који су се затекли у Цариграду, 
а потом су упућена писма и осталим црквеним главарима.17

За српску средњовековну историју од нарочитог значаја је помен њеног пр-
восвештеника међу јерејима осталих православних цркава које је навео аутор 
Дијалога монаха Јоасафа и папског легата Павла. Због тога доносимо превод 
тог одељка:

„Да се, наиме, сазове сабор, католичански (општи) и васељенски, на коме 
би се у Цариграду сакупили архијереји који су под васељенским патријархом, 
како они из оближњих, тако и они из удаљених крајева, а то су: (митрополит) 
Русије са неким његовим епископима, (митрополити) Трапезунта,18 Аланије19 и 
14 Un dialogue inédit, 175.
15 Ibid. 177.
16 Ibid. 177. Уп. Максимовић, Политичка улога, 170; Nicol, Council, 90; K. Setton, Th e Papacy and 

the Levant (1204-1571), vol. I, Philadelphia 1976, 310—311 n. 187; Gill, Byzantium and Papacy, 216; 
Nerantzi-Varmazi, Byzantio kai Dyse, 152.

17 Максимовић, Политичка улога, 174 н. 8.
18 Митрополит Трапезунта био је првосвештеник Трапезунтског царства, државе смештене на 

јужним обалама Црног мора, односно на северном ободу Мале Азије, царевине која је постојала 
од 1204. до 1461. године. Cf. W. Miller, Trebizond: Th e Last Greek Empire, London, 1926 (reprint: 
Amsterdam 1968); mitr. Chrysanthos (Philippidis), He ekklesia Trapezountos, Arheion Pontou 4/5 
(1933) /reprint 1973/; A. Bryer, Th e Empire of Trebizond and the Pontos, London 1980; Th e Oxford 
Dictionary of Byzantium, ed. A. P. Kazhdan, III, New York – Oxford, 1991, 2112–2113 (A. –M. Talbot) 
/у даљем тескту: ODB/.

19 Аланија се налазила на подручју планине Кавказа, а аланска епархија постојала је од X до краја 
XVI столећа. Cf. Dictionary of the Middle Ages, ed. J. R. Strayer, vol. 1, New York 1982, 120–121 (B. 
S. Bachrach) /у даљем тексту: DMA/; ODB, I, 51–52 (O. Pritsak); Православная энциклопедия, 
том I, А – Алексий Студит, Москва, 2000, 440–444 (Л. А. Перфильева).
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Зикхије,20 такође и (епископи) других патријараха: александријског, антиохијског 
и јерусалимског, као и католикоса Ивирије (Грузије),21 трновског патријарха22 и 
архиепископа Србије; сабор, дакле, на који би и папа послао своје представнике, 
у складу са одвајкада успостављеним поретком и обичајем. И, када се они (архије-
реји) окупе, требало би да са љубављу Свесветога Духа и братским расположењем 
испитају постојеће узроке саблазни која постоји између нас и вас. И, уколико тако 
буде, уверен сам да Бог од нас неће сакрити своју свету вољу и истину”.23

Када је у питању српска црква, у најмању руку постоје две занимљиве под-
робности које заслужују истраживачку пажњу и одговарајући коментар. Најпре 
не треба заборавити да је овај извор настао у време када су били прекинути 
односи између Цариградске патријаршије и српске цркве. Као одговор на царско 
проглашење и, што је још важније, крунисање Стефана Душана (1331–1355) у 
Скопљу (април 1346. године) и, с тим у вези, уздизање српске цркве из ранга 
архиепископије у ранг патријаршије, које им је претходило, византијска стра-
на, у лицу цариградског патријарха Калиста (1350–1353, 1355–1363), бацила је 
анатему на цара Душана, патријарха Јоаникија I (1346–1354) и на виши клир 
Српске цркве.24 Истина, био је то углавном политички чин и умногоме одоцне-
ла реакција, али је чињеница да су за четврт столећа (1350–1375) прекинути 
односи двеју цркава. Не треба губити из вида ни чињеницу да је српски цар 
одузео неке епископије васељенској патријаршији.25

20 Као и Аланија, Зикхија или Зихија такође се налазила на подручју планине Кавказа. Cf. ODB, 
III, 2226-2227 (O. Pritsak); Православная энциклопедия, том XX, Москва, 2009, 186–192 (А. Ю. 
Виноградов).

21 Католикос је била титула првосвештеника Грузије (Ђурђије). Cf. DMA, vol. 7, 1986, 226–227; 
ODB, II, 1116 (A. Kazhdan). Такође в. C. Toumanoff , Studies in Christian Caucasian History, Wash-
ington D. C. 1963; K. Salia, History of the Georgian Nation, Paris 1983, 154 sq.; R. G. Suny, Th e Making 
of the Georgian Nation, Bloomington – Indianapolis, 19942, 42 sq. 

22 Г. Цанкова-Петкова, Восстановление болгарского патриаршества в 1235. г. и международное по-
ложение Болгарского государства, Византийский временник  28 (1968) 136–150; И. Божилов – В. 
Гюзелев, История на средновековна България VII-XIV век, София, 1999, 492–493 (И.  Божилов). 
Током шездесетих и седамдесетих година XIV века трновски патријарх је био Јоаникије II. Уп. 
Т. Събев, Самостойна народностна църква в средновековна България. Християнизаторски 
процес, основаване и възход, автокефалия и междуцърковно положение. Църква и държава, 
роля и значение, София, 1987, 304.

23 Un dialogue inédit, 173, 127–138.
24 В. Мошин, Св. Патријарх Калист и Српска Црква, Гласник Српске православне цркве, бр. 

9, год. 27 (1946) 192–206. С. Мешановић, Још једном о Калистовој анатеми, Зборник радова 
Византолошког института 29–30 (1991) 221–232 (са навођењем старије литературе) /у даљем 
тексту: Мешановић, Калистова анатема/; Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од 
деветог до двадесетог века, Београд – Подгорица – Крагујевац, 1996, 231. 

25 М. Благојевић, О спорним митрополијама цариградске и српске патријаршије, Зборник ра-
дова Византолошког института 38 (1999/2000) 359–372.
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Спор је настојањима деспота Јована Угљеше изглађен делимично 1368, а 
потпуно 1375. године залагањем кнеза Лазара.26 Из наведеног места у Дијалогу 
монаха Јоасафа и папског легата Павла произлази да је упркос прекиду одно-
са, Јован Кантакузин – својевремено, као византијски цар, главни иницијатор 
бацања проклетства – у овом случају као бивши василевс и монах Јоасаф, рав-
ноправно са осталим православним црквама навео и српску. То може да значи 
да је византијска страна сукоб и анатему сматрала ипак привременим и да је у 
годинама које долазе у сваком случају рачунала са Српском црквом. 

Међутим, на самом почетку Дијалога Јован Кантакузин је упутио сасвим 
јасан и недвосмислен прекор Србима, али, овога пута, и Бугарима. У једном 
општем осврту на узроке непријатељства међу људима, бивши василевс нагла-
шава да они нису сачували божанску заповед мира него су се предали наопаким 
страстима и делима и поделили су се. Непријатеље хришћана разврстава у две 
групе: прву чине они који су непријатељи и душом и телом, а то су безбожници 
и следбеници Мухамеда, а другу групу пак образују они који су непријатељи 
њихових (хришћана) блага, а понекад и тела (живота), какви су једноверници 
и поклоници цркве, то јест Бугари, Срби и њима слични.27 Није без значаја ни 
чињеница да су Бугари, као вековима традиционално главни византијски су-
парник на Балканском полуострву, наведени на првом месту. Посреди је једна 
прилично уопштена, али стога не мање одлучна и тешка осуда. Подсетимо се 
да је сам Кантакузин, најпре као први сарадник и најбољи пријатељ василевса 
Андроника III Палеолога (1328–1341), потом као узурпатор (1341–1347) и, најзад, 
као византијски цар (1347–1354), имао много разлога да буде незадовољан и 
огорчен на два јужнословенска суседа – Србију и Бугарску – који су током прве 
половине XIV столећа у више махова ратовали против Византијског царства 
и нанели му знатну штету. 

Други важан податак у Дијалогу монаха Јоасафа и папског легата Павла 
јесте да је монах Јоасаф за поглавара српске цркве, као што смо видели, на-
вео титулу архиепископа,28 а не патријарха. У нашој науци ово питање је у 
више наврата претресано и изазвало је различита тумачења. Неки научници 
су сматрали да је Византија сасвим одбацивала титулу патријарха за српског 
архипастира и, следствено томе, признавала му једино титулу архиепископа, а 
као доказ наводили су један занимљив извор из осамдесетих година XIV века, 

26 Д. Богдановић, Измирење српске и византијске цркве, О кнезу Лазару (Научни скуп у Крушевцу 
1971), Београд, 1975, 81–91; Ђ. Слијепчевић, Историја српске православне цркве, I књига (Од 
покрштавања Срба до краја XVIII века), Диселдорф, 1978, 172–189. 

27 Un dialogue inédit, 170 42–171 48. Уп. Г. Острогорски, Серска област после Душанове смрти, 
Београд, 1965, 133 (= Сабрана дела, IV, Византија и Словени, Београд, 1970, 597–598) /у даљем 
тексту: Острогорски, Серска област/.

28 Un dialogue inédit, 173, 133.
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такозвани Ектесис неа („Ново упутство”). Реч је приручнику, заправо адресару 
Цариградске патријаршије за световне и духовне поглаваре, дакле, службеном 
акту, у којем се српски првосвештеник ословљава као архиепископ.29 Насупрот 
њима, поједини проучаваоци византијске и српске прошлости, ослањајући се 
на податке наших извора (Данилов други настављач), били су склони да ве-
рују у некакво компромисно решење, према којем је Цариградска патријаршија 
признавала титулу српског патријарха, али са ограничењем за унутрашњу, а 
не међународну употребу.30

У научној дискусији која се тиче измирења цариградске патријаршије и 
српске цркве (1375) нису узети подаци из Дијалога монаха Јоасафа и папског 
легата Павла.31 Мора се, међутим, признати да аргумент из Дијалога, како по 
времену настанка, тако и по карактеру, располаже мањом доказном снагом него 
податак из списа Ектесис неа. Како било, и један и други аргумент, међу којима 
нема размимоилажења, дају за право оним истраживачима који су мишљења да 
цариградска патријаршија никада, барем до 1453. године, није признала српску 
патријаршију, већ је уважавала једино њен ранг архиепископије.32

Царски питакион

Сасвим је другачији други извор из завршних деценија XIV века, који такође 
доноси занимљив прилог српској историји онога времена. Посреди је једно царско 
писмо (Pittakion basilikon), које је византијски василевс Јован V Палеолог упутио 
трапезунтском митрополиту.33 Овај званични документ је истовремено и убедљиво 
сведочанство које нам на особен начин казује о тешким материјалним приликама 
Византије у касним седамдесетим и током осамдесетих година XIV столећа.34

29 И. Ђурић, „Ектесис неа” – византијски приручник за „Питакиа” о српском патријарху и 
неким феудалцима крајем XIV века, Зборник Филозофског факултета у Београду 12-1 (1974) 
/= Споменица Георгија Острогорског/ 415–432.

30 Ф. Баришић, О измирењу српске и византијске цркве 1375, Зборник радова Византолошког 
института 21 (1982) 159–182. 

31 У нашој медиевистици њих је сажето поменуо само Острогорски, Серска област, 133 (= 
Сабрана дела, IV, 597-598), који, опет, у време када је писао књигу о серској области после 
смрти Стефана Душана, није могао да користи најновије издање списа Ектесис неа.

32 И. Ђурић, Сумрак Византије. Време Јована VIII Палеолога (1392–1448), Београд, 20073, 27–28 
н. 42; Мешановић, Калистова анатема, 231.

33 H. Hunger, Kaiser Johannes V. Palaiologos und der Heilige Berg, Byzantinische Zeitschrift  45 (1952), 
375-376 (у даљем тексту: Hunger, Johannes V. und Heilige Berg).

34 Р. Радић, Време Јована V Палеолога (1332–1391), Београд, 1993, 441 (у даљем тексту: Радић, 
Јован V Палеолог).
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У питакиону византијски цар предочава првосвештенику понтске царевине 
веома тешко стање у коме се налазио славни светогорски Манастир Велика лавра 
Светог Атанасија. Јован V Палеолог најпре бираним речима казује трапезунт-
ском митрополиту о животу мноштва смерних и хвале достојних калуђера, 
умешних у придржавању реда и у духовном усавршавању, који чине монашко 
братство и који тамо молитвено тихују. Они су, наставља византијски василевс, 
испуњени божијим духом и свакојаком врлином, а такав поредак и устројство 
не постоје на другом месту у васељени.35

Сада, међутим, наставља Јован V Палеолог, имовина Манастира Вели-
ке лавре Светог Атанасија упропаштена је и уништена. Као разлог за такво 
стање у које је запала монашка обитељ византијски цар наводи нападе Срба 
и пљачкање гусара „безбожних непријатеља”,36 под којима су истраживачи с 
разлогом препознали Турке.37 Међутим, одмах у наставку византијски цар 
још једанпут помиње Србе, али сада у сасвим другачијем, врло позитивном 
контексту. Међу онима који су помагали монахе у манастиру, а уз које је ста-
вљен придев „богољубиви”, налазе се „неки Срби, Бугари, Ивирци (Грузини), 
Руси, Франци и неки други добри људи.”38 Разложно је претпоставити да би 
у овом случају под Францима, који се у питакиону наводе раме уз раме са 
четири православна народа, требало подразумевати људе који су потицали 
из латинског света западне Европе.

У даљем тексту, не пропуштајући прилику да трапезунтског митрополита 
подсети на чињеницу да је Свети Атанасије, оснивач знаменитог светогорског 
Манастира Велике лавре, потицао управо из Трапезунта,39 Јован V Палеолог 
га позива да помогне овом атонском монашком братству.40 При том је, нема 
сумње, византијски цар рачунао на неку врсту завичајне болећивости црквеног 
великодостојника из удаљене понтске царевине.

У науци је било много недоумица око датовања писма Јована V Палеоло-
га, будући да је оно без икакве временске одреднице. Ипак, са приличном 

35 Hunger, Johannes V. und Heilige Berg, 375 5–10.
36 Ibid. 375 11 – 376 14. Уп. Р. Михаљчић, Маричка и Косовска битка. Почетак краја српско-

византијског супарништва, Српска прошлост и народно сећање, Београд, 2001, 31.
37 Hunger, Johannes V. und Heilige Berg, 375; C. Kapпов, Трапезундская империя и Афон, 

Византийский временник 45 (1984) 100 (у даљем тексту: Kapпов, Трапезундская империя и 
Афон).

38 Hunger, Johannes V. und Heilige Berg, 376 18–20.
39 ODB, I, 219 (A. Kazhdan – N. P. Ševčenko); Енциклопедија православља, књ. 1 (А – З), Београд, 

2002, 111 (В. В. Савић).
40 О светогорском манастиру Великој лаври Светог Атанасија в. ODB, II, 1190-1191 (A. –M. 

Talbot – A. Kazhdan); Д. Папахрисанту, Атонско монаштво: почеци и организација, Београд, 
2003, 81 сл.; П. Христу, Света Гора Атонска: историја, живот, блага, Београд, 20092, 164–183. 
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сигурношћу може се бранити претпоставка према којој је оно састављено 
између 1376. и 1388. године – додуше без неке веће могућности да се тај пе-
риод још више сузи (барем када су у питању извори који се односе на малу 
црноморску царевину) – и адресовано трапезунтском митрополиту Теодосију 
(1370–1388).41 

Одмах треба рећи да се веома мало зна о односима Византинаца и Срба у 
првим годинама последње четвртине XIV столећа. Подсетимо се да је то било 
време после тако важног и судбоносног догађаја какав је била Маричка бит-
ка. Посреди је раздобље када су византијски цар и неколико обласних госпо-
дара из југоисточних делова Балканског полуострва постали вазали осман-
ског емира Мурата I (1362–1389).42 У атмосфери малодушности и недостатка 
самопоуздања хришћанским светом је неумољиво почео да се шири „страх 
турски”.43

На основу ретких и спорадичних изворних података обично се сматра да 
су у епоси о којој је реч српски напади на византијске територије већ минули. 
Никако не треба да губимо из вида ни чињеницу да се Света Гора налазила под 
српском влашћу од 1345. до 1371. године.44 После Маричке битке нестала је тзв. 
Серска држава,45 а граница која раздваја српске од византијских поседа почела 
је да се постепено повлачи према северу, дакле у супротном смеру од њеног 
кретања у завршним деценијама XIII и првој половини XIV столећа. Једном 
речју, српске територије више нису излазиле на Егејско море.46

У тој светлости посматране, вести које доноси царско писмо (Pittakion 
basilikon) Јована V Палеолога изазивају одређене недоумице. Околност да се 
ради о званичном владарском документу иде у прилог његове веродостојности 
и тачности изнетих чињеница. Извор, дакле, није „књижевни”, односно такав 
да би, евентуално, могао да допусти извесне необавезујуће податке или барем 

41 Kapпов, Трапезундская империя и Афон, 100 (где је наведена целокупна одговарајућа 
литература и све недоумице које се тичу овог особеног акта). Такође в. С. П. Карпов, История 
Трапезундской империи, Санкт-Петербург, 2007, 211–212 (где је у сажетом виду поновљена 
иста аргументација).

42 Острогорски, Историја, 502–503.
43 Ј. Калић, „Страх турски” после Косова, Свети кнез Лазар, Споменица о шестој стогодишњици 

Косовског боја 1389–1989, Београд, 1989, 185–191; Р. Радић, Страх у позној Византији, 1180–
1453, II, Београд, 2000, 201 сл.; М. Шуица, Приповести о српско-турским окршајима и „страх 
од Турака” 1386. године, Историјски часопис 53 (2006) 93–121; Б. Павловић, Страх од Тура-
ка у писмима Димитрија Кидона (1352–1371), Византијски свет на Балкану, књ. II, Београд, 
2012, 373–383. 

44 Д. Кораћ, Света Гора под српском влашћу (1345–1371), Зборник радова Византолошког ин-
ститута 31 (1992) 15–192.

45 Острогорски, Серска област, 142–143 (= Сабрана дела, IV, 608–611).
46 Историјски атлас, аутори М. Благојевић и други, Београд, 2005, 48, карта I.
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литерарна претеривања. Ако му поклонимо поверење, а за то имамо прилично 
убедљиве разлоге, онда долазимо до закључка да Срби нису „мировали” него су 
после Маричке битке, у годинама између 1376. и 1388, угрожавали јединствену 
републику православних монаха на Атонском полуострву, пре свега Манастир 
Велику лавру Светог Атанасија. Зна се да је у међувремену, после окршаја Ос-
манлија и Срба на Марици, Света Гора већ била изложена насртајима агресив-
них нападача, али се, колико је познато, радило једино о турским пиратима.47

За историју Свете Горе, али, уопште, и византијске Македоније посебно 
је била важна девета деценија XIV столећа. Османлије су 1387. године заузе-
ле други град ромејског Царства – Солун.48 Некако у то време у њихове руке 
пала је и Света Гора, исте 1387. или, можда, већ 1383. године, када је отпочела 
опсада града.49 Кад се ове историјске чињенице узму у обзир, у досадашњој 
литератури предложени временски оквир (1376—1388), може се сузити тако 
што ће се померити његова горња граница. Другим речима, terminus ante quem 
уместо 1388. постаје 1387. или чак 1383. година. То значи да се напади Срба 
и пљачкања Турака, који су задесили светогорски Манастир Велику лавру 
могу датовати у време од 1376. до 1387. или у раздобље између 1376. и 1383. 
године. 

И, најзад, претпоставка да је Јован V Палеолог предимензионирао страдања 
најважнијег светогорског манастира или се можда позвао на неко пређашње, али 
у међувремену промењено стање, а све у жељи да добије финансијску подршку 
из далеког Трапезунта, припадала би историјским спекулацијама и интелек-
туалном домишљању. Из овог извора, међутим, не сазнајемо подробније ко су 
били ти Срби који су угрожавали Велику лавру Светог Атанасија, као што не 
знамо ни ко су били Срби који су помагали овај светогорски манастир, о чему 
такође јасно казује царски питакион византијског василевса Јована V Палеолога.

47 Г. Острогорски, Света Гора после Маричке битке, Зборник Филозофског факултета у Бео-
граду 11-1 (1970) /= Споменица Јорја Тадића/  277–282.

48 Радић, Јован V Палеолог, 429–431.
49 А. Фотић, Света Гора и Хиландар у Османском царству (XV-XVII век), Београд, 2000, 24–25 

(са навођењем свих недоумица и противречних претпоставки у постојећој обимној научној 
литератури).
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TWO INSETS TO THE HISTORY OF SERBIA 
IN THE SECOND PART OF THE 14th CENTURY

Summary:

Th e abundant information about the Serbs in the fi rst half of the 14th century is to 
be found in two major works written by two great authors of Byzantine historiography, 
Nicephoros Gregoras and John Kantakouzenos. However, there is a considerable lack 
of information for the next period, i.e. the last decades of the 14th century. Th ere is 
certain data, but it was kept aside and neglected up to a certain point, surely not in 
the focus of the researches of the Serbian history medieval period. It is about the two 
Byzantine sources, A Dialogue between a Monk Joasaph and the Papal Legate Paul 
and Th e Imperial Pythakion of John V Palaeologus, the former written in 1367 and 
the latter between 1376 and 1388. Th ese two sources contain precious and interesting 
information of Serbian history in the second half of the 14th century. Th e Dialogue 
mentions a Serbian archbishop along with the rest of the high clergy of the Ortho-
dox churches of that time. Th ey were mention in the context of the preparations to 
convoke an Ecumenical Council. Th e signifi cance of the source is in the date of its 
writing. It was written in the 1350-1375 period, when the Patriarchate of Constan-
tinople broke with the Serbian Church. Th e Pythakion tells about how the Serbs and 
Turks were endangering Mount Athos, particularly naming the Monastery of Great 
Lavra of St. Athanasius. Th e timeline of the events (1376-1388), so far accepted in 
modern historiography can now be narrowed, meaning that the raids of the Serbs 
and plunders of the Turks on Mount Athos can be dated in the period between 1376 
and 1387, or even between 1376 and 1383.
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КОЛАСИЈСКА ЕПАРХИЈА И ЊЕНЕ СТАРЕШИНЕ 
У ТУРСКИМ ПОРЕСКИМ КЊИГАМА (1662–1766)1

Апстракт: На основу грађе из Канцеларије црквених муката у Цариграду, приказан 
је ток административне процедуре за издавање султановог берата (указа о именовању) 
коласијском епископу Данилу 1719. године. Поређењем података, који су тада били 
заведени у пореске књиге, с подацима из домаћих извора, може се закључити да турске 
пореске власти нису увек располагале потпуним и тачним информацијама о структури 
српске цркве. Упркос томе, турски извори битно обогаћују знања о њеној прошлости. 
Циљ овога рада је да сугерише одређене методолошке поступке у тумачењу садржаја 
турских пореских књига, као и да се, на основу њих, дефинишу границе Коласијске 
епархије у првој половини XVIII века, и систематизују поуздани биографски подаци 
о њеним старешинама у раздобљу од 1662. до 1766. године.

Кључне речи: Коласијска епархија, Велбужд, Ћустендил, Српска патријаршија

* * *

Последњих зимских дана 1719. године, у Цариград је допутовала група срп-
ских монаха, у којој се налазио и недавно изабрани коласијски епископ Данило. 
Одлуку о његовом именовању на нову црквену дужност, највероватније су 
саборно донели пећки архиепископ и патријарх свих Срба – Мојсије Рајовић 
(1712–1724) и архијереји Пећке архиепископије. Међутим, овакав избор, који 
би био у потпуном складу с канонима цркве, у Отоманској империји није био 

1 Рад је настао у оквиру пројекта Министарства за науку и просвету Републике Србије: Српска 
нација – интегративни и дезинтегративни процеси (ев. број 147015).
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једини и довољан услов, да би овај јерарх могао да преузме вођење црквених 
послова у својој епархији. Требало је, најпре, да у турској престоници регулише 
свој правни и фискални статус, односно да од централне пореске администра-
ције купи берат (тур. bert) – султанов указ о постављењу у фискалну службу 
митрополита (тур. metrepld). За турске власти, митрополити су били правна 
лица, која су се бавила организованим исповедањем хришћанске вере, али и 
лица која су, заједно са својим патријархом (тур. parq), била овлашћена да 
убирају известан број, како је то турска пореска администрација приказивала 
– државних прихода, као што су, на пример, били: црквена милостиња од ве-
рника, црквени дохоци од извора свете воде (ајазме), панађурâ и хришћанских 
венчања, митрополитски и патријарашки бир.2 Другим речима, сви приходи 
цркве на Порти су сматрани државним добром – миријом (тур. mr), коју су 
патријарси, посматрано са становишта државне власти, држали у закупу, и 
стога били у обавези да владару сваке године плаћају закупнину или одсек (тур. 
kesim, maqţ‘).3 Основни разлог због којег се епископ Данило крајем зиме 1719. 
године изложио трошку, али и ризику да путује небезбедним турским друмо-
вима у Цариград, лежао је у чињеници, да су му без важећег берата у његовом 
поседу, власти оспоравале право да располаже црквеним новцем, односно да 
убира наведене државне дажбине, као и право да користи црквену имовину, 
којом је као старешина епархије морао да располаже. Чак ни у случају фи-
зичког напада на његову личност, не би могао озбиљно да рачуна на заштиту 
институција државне власти. Издавањем берата, његово право да се неометано 
бави верским пословима, заштиту епархијске имовине и достојанства његове 
личности, у границама својих могућности гарантовао је владар.

Доступни извори не пружају увид нити у један детаљ с путовања епископа 
Данила 1719. године. Неколико докумената, који постоје као сведочанство о 
његовом до сада непознатом боравку у Цариграду, садрже релативно мали 
број података невелике сазнајне вредности, записаних у бирократски крутим 
језичким обрасцима. После њиховог поређења с подацима из српских извора, 
може се закључити да, без обзира што су изашли из пера дефтердара – ста-
решине турске пореске управе, и чиновникâ Канцеларије црквених муката 

2 Крајем XVII и у првој половини XVIII века, и митрополитски и патријарашки бир износили 
су по 12 аспри за свако хришћанско домаћинство, односно један златник за сваког мирског 
свештеника.

3 За пећког патријарха, како је у турским пореским књигама називан старешина српске цркве – 
пећки архиепископ и патријарх Срба и Бугара, ова пореска обавеза износила је 100 000 аспри 
све до Бечког рата (1683–1699), када је, због тешке економске ситуације и демографске пусто-
ши у српским епархијама јужно од река Саве и Дунава, велики везир Мустафа-паша Ћуприлић 
1691. године умањио ову дажбину на 70 000 аспри. На почетку управе патријарха Гаврила II 
(Михајловића) 1752, одсек српске цркве је повећан на 90 000 аспри, колико је износио и у вре-
ме укидања пореске јединице Пећке патриаршије (1766).
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(тур. Qalem-i Muqa‘-i Pisqops) – установе која је била задужена за вођење 
фискалних послова с црквеном јерархијом, они нису увек потпуни, а понекад 
нису ни тачни. И као што ће се видети из даљег текста, управо је овај закључак 
грађу о издавању берата епископу Данилу учинио вредном пажње.4

Епископ Данило у Цариграду је именован за митрополита према уоби-
чајеној процедури, која се најмање 150 година пре његовог доласка у турску 
престоницу није битно мењала. Све значајне појединости о њеном току на крају 
су преписане у пореске књиге, у којима су чиновници Канцеларије црквених 
муката бележили податке о бератима које су издали јерарсима, о њиховим 
представкама, динамици измиривања пореских обавеза, као и о бројним на-
ређењима, која је, с обзиром да је црква спадала у домен фискалних власти, 
најчешће издавао дефтердар, а само у појединим случајевима велики везир.5 
Иако је сачуван већи број ових књига, у којима се могу наћи вредни садржаји 
за изучавање историје цркве, оне у научним истраживањима још увек нису 
довољно искоришћене, што је, у извесној мери, повезано с чињеницом да про-
цедуре отоманске администрације нису у свим појединостима јасне, тако да ни 
тумачење забелешки турских пореских чиновника није увек једноставно. Стога 
је један од првих циљева овог прилога, да се кроз делимичну реконструкцију 
процедуре за издавање берата коласијском епископу, укаже на одређена обе-
лежја рада турске пореске администрације, и на тај начин отворе питања, чија 
би разматрања допринела изградњи критичког приступа турским фискалним 
изворима, и објективном вредновању њихове сазнајне вредности за изучавање 
прошлости српске цркве. У другом и трећем делу овог прилога, покушаћемо 
да покажемо на који начин ови извори могу да обогате знања о епархијским 
старешинама, границама и динамици територијалног развоја Коласијске епар-
хије у раздобљу од 1662. до 1766. године.

4 О функцији дефтердара: B. Lewis, Daft ardâr, /y:/ Th e Encyclopaedia of Islam, new edition, ed. B. 
Lewis, Ch. Pellat and J. Schacht, volume II C-G, Leiden, 1991, 83; Historija osmanske države i civili-
zacije, I, pripredio Ekmeleddin Ýhsanoðlu, Sarajevo, 2004, 204-207.

5 До данас су објављени делови трију пореских књига Канцеларије црквених муката, које се 
 понекад називају црквеним дефтерима. Списак берата, који су епархијским старешинама Пећке 
архиепископије били издати средином XVII века, и у неколико претходних деценија, у пре-
воду на српски језик објавила је: Радмила Тричковић, Српска црква средином XVII века, Глас 
САНУ 320, Одељење историјских наука 2, Београд, 1980, 61–162. Делове садржаја исте поре-
ске књиге (BOA, КК 2539) описао је и Халил Иналџик у:  H. Ýnalcýk, Ottoman Archival Materials 
on Millets, /у:/ Christians and Jews in the Ottoman Empire: Th e Functioning of a Plural Society, eds. 
B. Braude and B. Lewis, New York and London: Holmes and Meier, 1982, 437–449. Берати српских 
архијереја издати крајем XVII и почетком XVIII века:  Небојша С. Шулетић, Подаци о бератима 
архијереја Пећке и Охридске архиепископије у дефтеру прихода Канцеларије црквених муката 
(BOA, KK 2542–33), Српске студије, 1, 2010, 177–193. Одломак из дефтера наређења, која су 
средином XVIII издата посредством Канцеларије црквених муката: Љиљана Чолић, Пећка 
патријаршија под управом патријарха Гаврила другог (трећег) (1753–1755), Београд, 1998. 
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Слика 1. Храм Св. Ђорђа у селу Колуши код Ћустендила – седиште епархије у првој 
половини XVIII века.

*

Порекло и значење термина Коласија, већ дуго држи у неприлици истражи-
ваче српске и бугарске историје.6 Иако су до данашњих дана о томе изношене 
различите хипотезе, поузданом се сматра само чињеница да је у српском језику 
овај израз био коришћен још почетком XV столећа, и да је означавао средње-
вековни град Велбужд.7 Због топлих и лековитих извора у његовој непосредној 
близини, Велбужд је у старини добио и име – Бања, које су по освајању града, 
крајем XIV века, прихватили и Турци. Они су град прозвали – Илиџа, што је 

6 Анна М. Чолева–Димитрова, Селищни имена от Югозападна България: Изследване, Речник, 
София 2002, 132.

7 Забележио га је још Константин Филозоф у Повести о словима, спису за који се сматра да је на-
стао пре 1423. године. Констатин Филозоф, Повест о словима (Сказаније о писменех). Житије 
деспота Стефана Лазаревића, Београд 1989, 14. (предговор Гордане Јовановић; Игнатий Ви-
кентьевич Ягичъ, Разсужденiя южнославянской и русской старины о церковно–славянскомъ 
языкѣ, Санктпетербургъ, 1885–1895, 424; Đura Daničić, Knjiga Konstantina fi losofa o pravopisu, 
Starine JAZU 1 (1869), 25.
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био турски израз за бању, а како се у традицији локалног становништва дуго 
очувала успомена на последњег српског великаша који је управљао облашћу 
око града Бање – Константина Драгаша, у језику Турака временом се усталио 
топоним Константинова Бања или Ћустендил. Израз Коласија, по свему су-
дећи, има одређене везе и с именом села Колуше, које је данас једно од предграђа 
Ћустендила. У овом селу налази се средњевековни храм Св. Ђорђа, где се, веро-
ватно, од средине XVI до почетка XIX столећа налазило формално епархијско 
седиште, о чему сведочи и предање забележено код локалног становништва у 
XIX веку.8 Међутим, питање седишта српских епархија у време турске владавине 
исувише је сложено да би на овом месту могло да буде подробније разматрано, 
тим пре што је наш рад усмерен на анализу турских фискалних књига, које, 
по правилу, не садрже веродостојне податке о епархијским седиштима. Рећи 
ћемо само да се из црквених извора XVII и XVIII века, као обележје живота 
свих српских архијереја уочава склоност честим путовањима и тежња за ства-
рањем привремених боравишта на рубовима или у близини урбаних насеља. 
Наиме, због притиска пореских власти на патријархе, који су, под претњом 
укидања црквене самосталности били приморани да уредно измирују порес-
ке обавезе своје патријаршије, сви јерарси су, у времену опште оскудице и 
економске кризе, која се у Отоманској империји од средине XVI века стално 
продубљивала, највећи део средстава за измиривање обавеза према држави и 
за лично издржавање прикупљали прошњом од својих верника.9 Када су непо-
вољне економске конјунктуре, а крајем XVII и у првој половини XVIII века и 
аустро–турски ратови, готово сасвим уништили српску сеоску привреду, они 
су се све више ослањали на малобројни слој варошких трговаца и занатлија 
православне вероисповести, који су били окупљени у еснафима – удружењима 
струковног и верског карактера. Стога су и коласијски епарси често боравили 
у близини урбаних центара, где су се нерадо дуже задржавали, будући да су 
у варошима и касабама насељеним претежно становништвом исламске вере 
неретко били изложени верски мотивисаним инцидентима и провокацијама. 

8 Село Колуша помиње се у турским фискалним пописима из XVI века. Турски документи за 
историјата на македонскиот народ. Опширни пописни дефтери от XVI век за Кустендил-
скиот санџак, Том V, књига I, Скопје 1983; О храму Св. Ђорђа: Йорданъ Ивановъ, Сѣверна 
Македония. Исторически издирванья,  София  1906, 254–270; Кръстю Миятев, Архитекту-
рата в средновековна България, София 1965, 165; Лиляна Мавродинова, Още за средновеков-
ната църква в Колуша, Кюстендил /Ктитори, светец-покровител и дата на сградата и на 
първите два стенописни слоя/, Известия на Исторически музей – Кюстендил 14 (2007), 11–18; 
Аблена Мазакова, Проучване, реставрация и експониранена средновековните стенописи от 
черквата „Св. Георги” - Колуша, Кюстендил, Известия на Исторически музей – Кюстендил 14 
(2007), 61–68. 

9 Према једном запису из 1649, коласијски владика учествовао је те године у измиривању фи-
скалних обавеза Пећке патријаршије с 19 000 аспри. Љубомир Стојановић, Стари српски за-
писи и натписи, I–VI, Београд, 1982–1988, IV, бр. 6852.
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Имајући у виду наведене околности, разумљиво је због чега се у српским извори-
ма најчешће бележе боравци коласијских владика у цркви Св. Ђорђа у Колуши, 
Св. Благовештења у селу Слокоштици (око 1 km од Ћустедила), манастиру Св. 
Јоакима Осоговског (око 2 km од Криве Паланке) или на епархијском читлуку 
у Новом Селу (1,5 km од Штипа), а није необично ни то што за своју епархију 
нису користили само један назив, који би се односио на њихово стално епар-
хијско седиште, већ су се понекад називали бањским владикама, према највећем 
насељу у епархији и седишту турског санџакбега, а понекад кратовским или 
штипским, према насељима у којима су живеле две најбројније и најимућније 
српске заједнице под њиховом духовном влашћу.

Будући да су у турским фискалним изворима из XVIII столећа веома ретки 
и подаци о црквама и малобројним активним манастирима, ни овај значајан 
сегмент духовног живота у Коласијској епархији неће бити посебно разматран. 
Само ћемо напоменути да су два најважнија манастира у раздобљу на које се 
односи овај рад били Св. Арханђел Михајло (Лесновски манастир) и Св. Јоаким 
Осоговски (Осоговски или Сарандапорски манастир). Први је запустео крајем 
XVII века, а други је, по свему судећи, нешто касније, с облашћу Криве Паланке 
и Славишта, прикључен Скопској митрополији, да би у последњим деценијама 
XVIII столећа и он престао да постоји.

На крају овог увода, морамо се осврнути на још један проблем. Пре Бечког 
рата (1683–1699) Српска патријаршија није имала архијереје с чином митро-
полита, чијој би духовној власти били подређени други јерарси. У Пећкој ар-
хиепископији, која је представљала језгро Српске патријаршије, таквих мит-
рополита (с правом власти) није било ни после Бечког рата. Међутим, већи 
број српских владика носио је у време турске владавине почасну титулу мит-
рополита (звање с правом части). Будући да се у српским изворима старешине 
Коласијске епархије некад помињу као епископи (1585, 1709, 1715), а некад као 
митрополити (1642, 1648–1660, 1666, 1682, 1728, 1761, 1766), може се рећи да 
је питање званичне титуле коласијских владика, и динамике њеног развоја, у 
науци још увек отворено. Будући да турски чиновници нису много марили за 
разликовање архијерејских чинова, да су изразе – митрополит, епископ (тур. 
pisqops) и владика (тур. ivldiqa) користили недоследно, и неретко на начин 
који није у складу с титулатуром познатом из српских записа, турске пореске 
књиге нису од користи ни за решавање питања црквене титулатуре, па се ни 
њиме у овом прилогу нећемо посебно бавити. За означавање архијерејских чи-
нова појединих владика, у даљем тексту биће коришћени термини из извора, а 
технички изрази турске пореске администрације биће означавани курзивом.10

10 Небојша С. Шулетић, Подаци о бератима, 178–181.
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Административна процедура за издавање митрополитског 
берата коласијском епископу Данилу 1791. године

Ток административне процедуре за издавање берата коласијском епископу 
Данилу на основу расположивих извора није могуће разјаснити у свим поје-
диностима. Несумњиво је само да је текст молбе за издавање берата саставио 
турски чиновник, и дао јој форму, која је била уобичајена у отоманској адми-
нистрацији. У врху празног листа записао је реч Hüvve (Он, тј. Бог), а затим, на 
доњој половини хартије, прикладан текст, којим се пећки патријарх обраћао 
владару:

Његовој екселенцији, мом пресветлом, срећном султану. Буди здрав!

Овај Ваш слуга је пећки патријарх с узвишеним бератом. Раја која живи у 
области кадилукâ Радомира, Ћустендила, Штипа, Кратова, Кочана и подруч-
ним местима, припада мојој Патријаршији. Како је њихов митрополит Ананије 
умро, а монах Данило је достојан човек [за ову службу], његова екселенција, мој 
пресветли, срећни и милостиви султан моли се да, пошто државна благајна 
по старом обичају у готовом новцу узме обичајни пешкеш, нареди да се на 
упражњени положај именује поменути монах и да му се изда узвишени берат.

      Ваш слуга Мојсије, 
      садашњи пећки патријарх.11

Од тренутка када је ова молба уведена у поступак разматрања и одобрења, 
турска административна процедура постаје нешто јаснија, а важну улогу у њој 
имала је канцеларијска бележница (дефтер). Чиновник Канцеларије црквених 
муката најпре је, вероватно, утврдио веродостојност података из поднеска. Како 
је на полеђину молбе био утиснут печат пећког патријарха Мојсија Рајовића 
(слика 2 и прилог 2б), провера идентитета подносиоца обављена је поређењем 
изгледа печата отиснутог на молби, с отиском печата, који се налазио у дефтеру.12 
Друго средство за проверу аутентичности молбе, често је био и берат архијереја 
на чији је положај предложени кандидат требало да буде постављен. Када је то 
било могуће, такав берат, чија је правна важност истекла (услед смрти његовог 
власника, због његове смене или устоличења новога владара), предаван је особљу 
11 BOA, D.PSK 6/128. Вид. прилоге 1 и 2а.
12 Осим две турске верзије печата, којима је оверавао своје представке представницима ото-

манске власти, патријарх Мојсије Рајовић је током своје управе српском црквом користио 
и две верзије српских печата. Изглед његових српских печата приказао је Радослав Грујић у 
чланку: Печати српских патријараха крајем 17. и почетком 18. века, Гласник Скопског на-
учног друштва 14 (1935), 233-239.
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Канцеларије црквених муката, и после њиховог увида у садржај документа, 
по свој прилици, одмах био уништаван. Из расположивих извора не може се 
утврдити да ли је владика Данило са собом донео берат владике Ананија, али 
је особље Канцеларије, несумњиво, извршило трећи, обавезни вид провере 
података из молбе. У бележници су пронађени подаци о издавању последњег 
берата митрополиту неверника области Радомир, и преписани у горњи десни 
угао документа (прилог 2в):

Извод из дефтера државне благајне:
Митрополија неверника области Радомир и подручних места. У обавези 

монаха Ананија. На основу представке монаха Максима, патријарха Пећи и 
наредбе од 22. ребиулевела 117. године (!).13 Стари пешкеш: 8 000 аспри. [Сло-
вима] Укупно осам хиљада аспри.

Према наредби Његове екселенције, мога пресветлог, срећног султана, у по-
менутој митрополији Радомира и подручних места у дефтер је на наведени 
начин уписан и регистрован поменути монах Ананије. 

27. ребиулахира 1131. (19. март 1719).14

Овако припремљена, представка је затим прослеђена на решавање у канцела-
рију другог или првог дефтердара, где је још једанпут вршена провера података 
из молбе. Када је утврђено да се подаци слажу, на документ је стављен знак за 
оверу тачности, лигатура са значењем – на месту (тур. maall). У случају да 
је због неких правних потешкоћа постојала потреба да се о молби извештава 
велики везир, као највиша инстанца власти, на горњој левој половини документа 
изнова би био читко исписиван телхис (тур. tel), који је садржао кључна места 
из молбе и упућивао на суштину правног проблема. Ако таквих проблема није 
било, као у овом случају, дефтердар или овлашћено лице из његове канцеларије 
рутински је одобравало захтев. На молби патријарха Мојсија, чини се, истога 
дана пошто је молба прослеђена дефтердаровој канцеларији, у горњем левом 
углу акта, исписано је кратко наређење (Прилози 1 и 2г): 

Пошто му се узме пешкеш у складу с деркенаром, нека му се изда берат за 
упражњену митрополију.

13 У питању је омашка, на чијем се тумачењу нећемо посебно задржавати. Код уписивања троци-
френог броја за означавање четвороцифреног броја који означава годину, обично се подраз-
умевало да је прва цифра – јединица. Међутим, датум издавања наређења за исписивање бе-
рата митрополиту Ананију познат је из других извора – 22. ребиулевел 1073, односно 4. но-
вембар 1662. године, по грегоријанском календару. Н. С. Шулетић, Подаци о бератима, 184.

14 BOA, D.PSK 6/128. Вид. прилоге 1 и 2в.
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Слика 2. Турски печат српског патријарха Мојсија Рајовића (у употреби: 1718–1724). 
[Споља: МОYСЕY... СК ПАТРIК; Унутра: üdbende-i pek parġ Môysey – 1124. (Божји 
слуга, пећки патријарх Мојсеј – 1712.)], BOA, D. PSK 6/128.

Када је молба повољно решена, владика је добио упутство о износу и начину 
на који треба да уплати таксу – пешкеш. У његовом случају, пешкеш је износио 
8 000 аспри или 66,5 турских грошева, 6 пара и 2 аспре.15 О извршеној уплати 
састављена је признаница (Слика 4), а затим је исписан берат, о чему сведочи 
белешка на маргини молбе – Написано је (тур. yazlmdr). Берат му је уручен 10. 
априла 1719. године, пошто је претходно измирио и административне трошкове 
од 1 200 аспри, а најважнији детаљи из процедуре издавања берата уписани 
су у порески дефтер. У рубрици с насловом: Митрополија неверника области 
Радомира и подручних места, прецртан је текст – у обавези монаха Ананија, 
од 22. ребиулевела 1073. године, а дописано – умро је; уместо њега постављен је 
монах Данило; на основу молбе монаха Мојсеја, патријарха неверника области 
Пећи и наређења од 27. ребиулахира 1131. године.16 Описану процедуру био је 
обавезан да прође сваки јерарх приликом ступања на архијерејску дужност, 
у случају промене епархије којом је управљао, као и промене владара на ото-
манском престолу.

15 Званична вредност гроша (тур. ġurş) износила је 120 аспри, а паре (тур. pra) 3 аспре.
16 BOA, KK 2542.
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Епархијске старешине у пореским књигама

Као што је већ на почетку овог прилога речено, грађа о издавању берата 
коласијском епископу Данилу не открива велики број чињеница, будући да су 
турски чиновници пажњу, углавном, обраћали на формалне административне 
детаље, које су и бележили у протоколима. Стога и њихове забелешке, које се 
могу наћи у сачуваним пореским књигама, по правилу, садрже следеће елементе:

 Податке из представке:
 Име и звање подносиоца представке;
 Име претходног власника берата и разлог због којег се његов берат 

проглашава правно неважећим (смрт власника берата, његова смена, устоли-
чење новог владара);

 Податке из наређења за издавање берата:
 датум издавања наређења (или, у ређим случајевима, датум уручења 

берата);
 Податке из канцеларијске бележнице (пореског дефтера): 
 Наслов митрополије, епископије или владичанства за који се издаје 

берат (често у скраћеној форми);
 Име претходног власника берата (које треба да се слаже с именом на-

веденим у представци);
 Износ обичајног пешкеша за издавање берата.
За разматрање појединих историографских питања, сваки од наведених еле-

мената може да има одређену вредност, која је већа или мања, у зависности 
од количине и квалитета других извора. Када је реч о изучавању прошлости 
српске цркве под отоманском влашћу, количина сачуваних извора, као и општа 
историјска знања, релативно су скромни. У даљем тексту осврнућемо се на две 
врсте података који се могу наћи у пореским књигама Канцеларије црквених 
муката. Пажња ће бити усмерена на јерархе којима су издавани берати, и начин 
на који су описивана подручја њихове јурисдикције.

*

Формални подносиоци молби за издавање владичанских берата најчешће 
су били патријарси, којима је, најкасније крајем XVII века, а по свој прилици, 
знатно раније, држава дала искључиво право да покрећу поменуту врсту про-
цедура.17 Државне власти често су занемаривале ово патријарашко право, тако 

17 Ова одредба налазила се у бератима пећких патријараха с краја XVII и из прве половине XVIII 
века. Ферман султана Махмуда, сина султана Мустафе-хана, србском патриарху Арсенију од 
године турске 1143, а после Христа 1731, Гласник ДСС 11 (1859), 181–186; Љ. Чолић, Турски 
документи за историју Српске православне цркве. Фонд Глише Елезовића, Приштина, 1996, 
47–51; Н. С. Шулетић, Берат патријарха Калиника I, Зборник Матице српске за историју 83 
(2011), 97–104.
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да, током XVII и XVIII столећа није било неуобичајено да представке подносе 
турске кадије, представници локалне извршне власти, па чак и самозвани или 
стварни јерарси. Ова околност доводила је до повремених криза у организацији 
цркве, јер се стварала могућност да заинтересована лица стичу највиша црквена 
звања без знања и противно вољи архиепископа и сабора архијереја. Поштујући 
достојанство установа локалне турске власти, представке које су с те стране 
доспевале у Канцеларију црквених муката, у административну обраду примане 
су с мање формалности, него у случајевима када су их подносили патријарси. 

Из расположивих турских извора није могуће утврдити на који су начин 
патријарси подносили своје молбе, ко их је, када и где исписивао на службеном 
језику отоманске администрације, и на полеђину хартије стављао патријарашки 
печат. Извесно је да су у једном броју случајева, патријарси своје молбе порес-
ким властима подносили лично. Када је реч о подношењу представке у корист 
митрополита Данила, српски патријарх Мојсије Рајовић, сасвим сигурно, није 
то учинио, будући да његова преписка с карловачким митрополитом Вићен-
тијем Поповићем (1713–1725) омогућава да се његово кретање, у раздобљу од 
1. септембра 1718. до 2. априла 1719. године, релативно тачно прати. Подаци из 
његових писама указују да се између 1. и 8. септембра 1718. године налазио у 
манастиру Пећкој патријаршији, одакле је пре 28. новембра допутовао у Нови 
Пазар. Већи део зиме био је на путовању по Херцеговини, Црној Гори, Грбљу 
и Скендерији, одакле се у Нови Пазар вратио нешто пре 2. априла 1719, што 
значи да је у време подношења представке био далеко од Цариграда.

За изучавање прошлости српске цркве, међутим, важније је друго сазнање до 
којег се може доћи упоређивањем турских и српских извора – турска админи-
страција није располагала подацима о свим српским јерарсима. Ова околност 
разумљива је када се има у виду да порески чиновници и нису регистровали 
владике, већ издате берате. А како су поједини јерарси, због слабије контроле 
органа централне и локалне власти имали могућност да верске дужности оба-
вљају без берата, они их нису куповали, због чега низови српских архијереја 
у турским пореским књигама нису увек потпуни. Именовање митрополита 
Данила открива управо такав случај. 

Према подацима којима је у марту 1719. године располагала турска централна 
администрација, последњи митрополит у области Радомира био је Ананије. 
Молбу за издавање његовог берата турским властима поднео је пећки патријарх 
Максим (1655–1674), а наређење о именовању било је издато 22. ребиулевела 
1073. године, односно 4. новембра 1662.18 У случају да је владика Ананије тада 
још увек био жив, овај берат престао је да важи 8. новембра 1687. године, када 
је султана Мехмеда IV (1648–1687) на престолу сменио Сулејман II (1687–1691), 
а до 19. марта 1719, догодиле су се још три смене владара, када је берат кола-

18 Н. С. Шулетић, Подаци о бератима, 184.
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сијског владике требало да буде обновљен – 23. јуна 1691. на отомански престо 
ступио је Ахмед II, 6. фебруара 1695. Мустафа II, и 23. јуна 1703. султан Ахмед 
III. Према пореским књигама, старешинама митрополије Радомира за то време 
није био издат ниједан берат. Ни из српских извора, с друге стране, не може 
се закључити до када је владика Ананије управљао својом епархијом. Он се у 
њима помиње свега неколико пута. Први пут у писму, које је 13. септембра 1666. 
године упутио руским властима из манастира Леснова, а последњи помен о 
њему налази се у записима с путовања српског патријарха Арсенија Црнојевића 
(1674–1706) у Јерусалим. Средином септембра 1682, владика Ананије дочекао је 
патријарха у селу Грамаждани (око 5 километара југозападно од Ћустендила) 
и изнео пред њега част – винце, јаблке и лубенице на потребу.19 

О збивањима у Коласијској епархији током Бечког рата (1683–1699) у до сада 
познатим изворима нема података, и сва је прилика да неко време ова црквена 
област није имала црквеног старешину. Међутим, поуздано се зна да је у раз-
добљу између 1699. и 1719. године сабор српских архијереја на чело Коласијске 
епархије поставио више од једног јерарха. То се, несумњиво, догодило пре 10. 
новембра 1709. године, када је у манастиру Пећкој патријашији био рукополо-
жен дабробосански митрополит Мојсије (Петровић). У синђелији, коју му је 
том приликом издао патријарх Калиник I (1691–1710), била су наведена имена 
владика Пећке архиепископије, међу којима и богољубазни епископи: самоков-
ски – господин Нектарије и коласијски – господин Данило.20 Име епископа 
Нектарија забележено је и у књигама Канцеларије црквених муката, будући 
да је 1702. године патријарх Калиник подносио молбу за издавање његовог 
берата. Дефтердар је ову молбу одобрио 10. јуна 1702. године (14. мухарема 
1114), и ускоро је владика Нектарије платио пешкеш од 5 700 аспри. Годину дана 
касније, 23. августа 1703. (10. ребиулахира 1115), због промене на отоманском 
престолу одобрено му је издавање потврдног берата. Пошто је преминуо, за 
његовог наследника потврђен је епископ Данило, којем је берат за митрополију 
неверника из области Дупнице, Разлога, Ихтимана и Самокова издат на основу 
молбе пећког патријарха Атанасија I (1710–1712) и дефтердаровог наређења од 
24. октобра 1710. године (1. рамазана 1122). По свој прилици, ради се о истом 
јерарху, којег је 1719. године патријарх Мојсије поставио за старешину Кола-
сијске епархије, будући да је, према пореским књигама, на основу патријархове 

19 Стеван М. Димитријевић, Прилози расправи „Одношаји пећских патријараха с Русијом у XVII. 
веку” у Гласу LVIII и LX, Споменик СКА 38 (1900), 66–67; Москва–Србија, Београд–Русија. 
Документа и материјали. Том 1 / Друштвене и политичке везе XVI–XVIII век, приредили 
Светлана Долгова и др., Београд–Москва, 2009, 316–317; Александар Младеновић, Дневник 
патријарха Арсенија III Црнојевића о путовању у Јерусалим (Текст и филолошке напомене), 
Сентадрејски зборник 3 (1997), 207–223, цит.м. 211.

20 Старине србске. Синђелија митрополита дабарског кир Мојсеја, Беседа 10, Нови Сад, 1870, 
159–160; Д. Руварац, Мојсије Петровић, 83, 182.
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молбе он био смењен с положаја самоковског митрополита, због чега је 2. 
маја 1716. године (10. џемазиулевела 1128) издато наређење да се испише берат 
митрополиту Доситеју.

Наведени подаци јасно сведоче да је владика Данило још 1709. године упра-
вљао Коласијском епархијом, као и да су архијереска именовања у српској цркви 
вршена динамиком која је у турским пореским књигама била тек делимично 
регистрована. Поједини јерарси, на пример – владика Висарион, уопште нису 
регистровани, пошто им, очито, нису ни били издати берати. Према тексту Рувар-
чевог летописа, у време избора рашког митрополита Мојсија Рајовића за српског 
патријарха (1712), Коласијска епископија није имала епархијског старешину. По-
ред изабраног патријарха, Пећка архиепископија тада је имала шест архијереја, 
који су лично или посредством другог јерарха, учествовали у избору архиепис-
копа – свеосвештене митрополите: херцеговачког Меле(н)тија (Умиљенковића), 
босанског Мојсија (Петровића), скопског Константина, ариљског Григорија, и 
богољубазне епископе: нишког Јоаникија и самоковског Данила.21 Због сложене 
војно–политичке ситуације у Херцеговини, Црној Гори и на млетачком приморју, 
као и због несређених односа с турским властима, херцеговачки владика Гера-
сим (Поповић) и цетињски Данило (Његош), нису учествовали на Сабору, па 
у Летопису нису ни поменути. Први помен старешине Коласијске епархије из 
времена управе патријарха Мојсија налази се у владичанској синђелији вршачког 
епископа Мојсија (Станојевића), издатој 1. јануара 1714. године, где се међу срп-
ским јерарсима помиње ћустендилски ипопсифија (нерукоположени владика) 
Висарион.22 Према Руварчевом летопису, патријарх Мојсије нешто касније је ру-
коположио владику Висариона, па се 8. јула 1715. године овај јерарх потписао на 
једном рукопису као епископ бањски.23

Да парадокс буде већи, доказ о деловању коласијског епископа у раздобљу пре 
1719. године, може се наћи и у грађи из архива Канцеларије црквених муката, 
истина, не међу подацима о издатим бератима, већ међу жалбама архијереја. У 
једној од жалби, скопски митрополит Константин молио је 1716. године власти да 
спрече неименованог ћустендилског владику да убира дажбине у шеснаест села у 
Кумановском кадилуку, који се налазио под његовом јурисдикцијом. Ћустендил-
ски митрополит, наводно, то је незаконито чинио последње четири године (!).24

21 Иларион Руварац, Прилози за српску повест, Летопис МС 150–2 (1887), 75–76; Љубомир 
Стојановић, Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, типици, поменици, за-
писи и др., Споменик СКА 3 (1890), 108.

22 И. Руварац, нав. дело, 77; Димитрије Руварац, Грамате митрополитске и патријарашке, 
Српски сион 19 (1905), 558.

23 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, V, бр. 7451.
24 BОA, Cevdet – Adliye, 1474.
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Слика 3. Свети Сава – 
фреска из храма 
св. Ђорђа у Колуши



165Коласијска епархија и њене старешине у турским пореским књигама (1662–1766) 

*

Иако наведени подаци из српских извора недвосмислено показују да у 
турским пореским књигама нису регистровани сви српски јерарси, ипак је 
чињеница да таквих владика није било много, и да грађа Канцеларије цркве-
них муката значајно употпуњује знања о епархијским старешинама српске 
цркве. У раздобљу између 1719. и 1766. године, када је турска пореска једи-
ница Пећка патријаршија укинута, чиме је престала да постоји самостална 
српска црква у Отоманској империји, односно установе Пећке архиепископије 
и српског патријарха, чини се да коласијских владика без берата више није 
било. 

Судећи према пореским књигама, владика Данило је преминуо убрзо после 
куповине берата. На његов положај патријарх Мојсије поставио је митрополита 
Јефрема (Станковића), чији је берат исписан по наредби дефтердара од 22. 
фебруара 1720. године (12. ребиулахира 1132). Као старешина Коласијске епар-
хије он се 17. јула 1723. потписао на једној богослужбеној књизи из манастира 
Леснова, а помиње се и у двама записима из 1728, који сведоче о његовом сусрету 
с патријархом Арсенијем (Јовановићем) (1724–1748).25 У пореској књизи пише 
да је био смењен, због чега је патријарх тражио да за новог митрополита буде 
именован Симеон (Поповић). Молба је повољно решена 17. јула 1730. године (1. 
мухарема 1143), али је владика Симеон убрзо премештен на положај старешине 
Нишке епархије, због чега су турске власти, на молбу патријарха, 24. фебруара 
1731. године (16. шабана 1143) издале наређење о именовању Атанасија (Гаври-
ловића), потоњег српског патријарха Атанасија II (1747–1752). Према једном 
српском запису, он је 23. септембра 1732. године са самоковским епископом 
Јефремом посетио Рилски манастир, а у пролеће 1737. године учествовао је у 
договору српских првака о подизању устанка у случају аустро–турског рата.26 
После смрти скопског митрополита Кирила, 27. јануара 1740. године (27. шевал 
1152) одобрена је молба пећког патријарха Јоаникија Караџе (1739–1747) да 
му се изда берат као старешини Скопске митрополије, па је, чини се, непуних 
годину дана управљао двема епархијама. Управу над Коласијском епархијом 
од њега је преузео владика Филотеј, којем је берат уручен, такође на молбу 
патријарха Јоаникија, 27. септембра 1741. године (16. реџеба 1154), пошто је 
12. септембра (1. реџеба) државној благајни уплатио 8 000 аспри пешкеша. Због 
доласка султана Мустафе III (1757–1774) на отомански престо, 13. априла 1758. 
године (4. шабана 1171) платио је пешкеш за издавање потврдног берата, а исто 
је, вероватно, учинио и после ступања на престо султана Османа III (1754–1757) 

25 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, V, бр. 7536, 7634, 7635.
26 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, III, бр. 5780.
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– 14. децембра 1754.27 На положају га је наследио владика Серапион, чији је 
берат издат на основу молбе патријарха Кирила (1758–1762). Молба је одобрена 
11. октобра 1760. године (1. ребиулевела 1174), а у новембру 1761, овај владика 
је председавао једним црквеним сабором у Нишу.28 После његовог повлачења 
с положаја, патријарх Калиник II (1764–1766) је на чело Коласијске епархије 
поставио њеног последњег старешину, који је црквену управу обављао као 
јерарх Пећке архиепископије – Гаврила. Наређење о издавању његовог берата 
донето је 15. јула 1764. године (15. мухарем 1178).29

Границе епархије и њен територијални развој

Српски, грчки и турски извори указују на то да се у раздобљу од 1662. године 
до укидања Пећке патријаршије (1766) на челу Коласијске епархије налазило 
укупно девет архијереја, наравно, под претпоставком да је епископ Данило, 
који се помиње 1709. и 1719. године једна иста личност. Само на основу српских 
и грчких извора – докумената и записа на богослужбеним књигама, подручје 
над којим су ови јерарси имали црквену јурисдикцију до сада није било могуће 
одредити. Владика Ананије помиње се као митрополит кратовски и бањски 
(1666), односно кратовски и штипски (1682); Данило као богољубазни епис-
коп коласијски (1709); Висарион као епископ бањски (1715); Јефрем (Станко-
вић) као митрополит коласијски (1728); Атанасије (Гавриловић) као господин 
Коласији (1732); Филотеј (ако се на њега односи један недатовани запис) као 
владика ћустендилски; Серапион и Гаврило као митрополити ћустендилски 
(1761, 1766). Сви су, дакле, своју епархију означавали навођењем једног или 
27 У једном дефтеру наређења, турски чиновник је 9. децембра 1754. године навео и име 

митрополита, које је професорка Љиљана Чолић прочитала као – Калиник. Позната је 
чињеница, да је у отоманским изворима често немогуће поуздано прочитати хришћанска 
имена, па се тако, и у ово име може читати различито Ķalns, Ķalns, Filps, Filotyos и др. 
Ако се при читању рачуна и на сасвим реалну могућност да је писар начинио понеку слов-
ну грешку, или лоше прочитао предложак с којега је преписивао, јасно је да с оваквим доку-
ментима треба бити обазрив. Будући да се између владике Филотеја, чије је име у попису из-
датих берата два пута читко записано у облику Filys (вид. прилог бр. 5), и владике Сера-
пиона, не помиње владика Калиник, ми га нисмо наводили као коласијског епарха. Упркос 
томе, документ који с факсимилом објавила професорица Чолић, и начин на који је она про-
читала име српског јерарха, не треба губити из вида, јер увек постоји могућност да ће неки 
нови извори разјаснити ово питање. Љ. Чолић, Пећка патријаршија под управом патријарха 
Гаврила другог (трећег) (1753-1755), Београд, 1998, 39, 96–99.

28 Љубомир Дурковић–Јакшић, Покушај црквене конференције у Нишу 1761. да поврати 
патријарха Гаврила III на пећки престо, Зборник Православног богословског факултета, 2, 
Београд, 1951, 137.

29 Валеријан Прибићевић, Акта о укидању Пећке патријаршије, Богословски гласник 6, Срем-
ски Карловци 1904, 379.
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двају насеља, која су се налазила под њиховом јурисдикцијом. Извори настали 
у Канцеларији црквених муката у том погледу су издашнији. Штавише, они 
показују да се подручје Коласијске епархије у последњем столећу постојања 
Пећке архиепископије под турском влашћу мењало, као и да су њени јерарси 
понекад покушавали да прошире своје јурисдикционо подручје. 

У пореским књигама је Коласијска епархија у назначеном периоду дослед-
но називана Митрополијом неверника из области Радомира, али је у пред-
ставкама и бератима њених архијереја често бележен њен шири географски 
опис – Митрополија неверника из области Радомира, Ћустендила, Штипа, 
Кратова, Кочана и подручних места. У периоду који се у овом прилогу раз-
матра, наведене области (тур. nye, vilyet) чине неспорно јурисдикционо 
подручје коласијских владика. Међутим, за утврђивање граница Коласијске 
епархије, важно је утврдити и територије суседних црквених области. Као јед-
на од најјужнијих епархија Српске патријаршије, она се на северу граничила 
са Софијском, а на југу с Мелничком митрополијом, које су биле у саставу 
Цариградске архиепископије, међутим, већи део јужне границе, раздвајао је од 
Струмичке и Велешке епархије Охридске архиепископије. На истоку пак под-
ручје црквене јурисдикције коласијских владика простирало се до Самоковске, 
а на западу до Скопске епархије Пећке архиепископије. У турским пореским 
књигама подручје сваке од ових епархија било је дефинисано на сличан начин 
као и подручје над којим су црквену власт имале коласијске владике, што даје 
могућност да се, уз одређене резерве, релативно прецизно реконструишу гра-
нице Коласијске епархије.

Софијска митрополија у документима Канцеларије црквених муката у XVIII 
веку најчешће је била дефинисана као Митрополија неверника из области Со-
фије, Берковца, Пирота и Знепоља. Пошто је познато да се у саставу ове епархије 
налазио и Перник, очигледно је да се замишљена међа између Коласијске епар-
хије и Софијске митрополије у потпуности подударала с границама Ћустендил-
ског и Софијског санџака, и истоимених кадилука. Јужни суседи коласијских 
владика – мелнички и струмички архијереји, у пореским књигама бележени 
су као митрополити неверника из области Мелник, Тимур Хисар и Петрич, 
односно из области Струмице, Тиквеша, Радовишта, Валандова и Бојмије. Обе 
епархије су се налазиле у санџаку Ћустендил, и изузимајући Тимур Хисар, улази-
ле су у састав Струмичког кадилука. Стога се границе епархија, па чак и границе 
трију архиепископија, на овом подручју нису подударале с административним 
границама, а само су једним делом биле одређене географским објектима. Тако 
су јужну границу Коласијске епархије, према Мелничкој митрополији, чиниле 
планине Малеш и Огражден, а према Струмичкој епархији планине Каменица 
и Плачковица и део тока реке Вардара, низводно од реке Брегалнице. Део међе 
према Струмичкој епархији и целокупна граница с Велешком епархијом може 
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се приближно одредити једино утврђивањем атара села, која су се налазила на 
ободима Штипског, Струмичког и Велешког кадилука.

У првим деценијама XVIII века, део описане границе између Коласијске и Стру-
мичке епархије, а самим тим и између Пећке и Охридске архиепископије, био је 
споран, због извесних несугласица око црквене јурисдикције у области Радовишта. 
Корени овог проблема, због недостатка извора, могу се само наслућивати. Судећи 
према неколико сачуваних српских записа, средином XVII века српски јерарси 
су Радовиште сматрали делом Коласијске епархије, и разумно је претпоставити 
да је то било навођено и у њиховим турским исправама. Сасвим је извесно да 
је било наведено у бератима коласијских митрополита из прве половине XVIII 
века – Атанасија (1731) и Филотеја (1741).30 Међутим, јурисдикцију над Радо-
виштем турске власти су у исто време потврђивале и струмичким владикама, на 
пример, бератом који је митрополиту Теофану издат по наређењу дефтердара од 
22. јуна 1730. године (6. зулхиџа 1142).31 Прву парницу у вези с овим проблемом, 
о којој је у изворима до сада пронађен траг, пред турским властима покренуо је 
охридски архиепископ Јоасаф, против коласијског јерарха Атанасија и пећког 
архиепископа Арсенија. Спор је био пресуђен у корист охридског архиепископа 
17. октобра 1731. године (15. ребиулахира 1144), али је десет година касније, како 
је већ напоменуто, у берату владике Филотеја Радовиште поново било уписано 
као део Коласијске епархије. То је био повод за покретање нових тужби, а спор 
је, чини се, коначно решен у корист струмичког владике Теофана – 20. октобра 
1742. године (20. шабан 1742).32

На сличне потешкоће наилази се и код утврђивања граница између епархија 
Пећке архиепископије. Самоковска епархија у турском пореским књигама била 
је дефинисана као Митрополија неверника из области Самоков, Дупница, Их-
тиман и Разлог. Како се цела Дупничка област налазила у санџаку Ћустендил 
и у истоименом кадилуку, источна граница Коласијске епархије очито се није 
поклапала с границама турских административних јединица. Стога се она, уз 
доста резерве, може одредити детаљнијом анализом тимарских и харачких деф-
тера, који су били прилично поуздано састављани током XVI столећа. Праћењем 
међа рубних насеља дупничке области Ћустендилског санџака, стиче се утисак 
да се граница између Коласијске и Самоковске епархије од Голог брда, источно 
од Радомира, спуштала према југу, и пратила ток реке Струме, а затим се, јужно 
од Горње Џуме (данас Благоевград), одвајала од тока Струме и настављала у 
правцу југозапада, према планини Влахињи. 

Ни западна граница Коласијске епархије, према Скопској митрополији, 
30 На пример, запис коласијског митрополита Михајла из 1652. године. Вид. Љ. Стојановић, 

Стари српски записи и натписи, I, зап. бр. 1487. BOA, КК, 2542/8, стр. 17а, 2542/3, стр. 49б.
31 BOA, КК, 2542/8, стр. 39а. 
32 BOA, КК, 2542/3, стр. 173а.
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већим делом се није поклапала с границама турских административних об-
ласти. Будући да је у пореским књигама из прве половине XVIII века Скопска 
митрополија била описивана као Митрополија неверника из области Скопља, 
Врања, Куманова, Тетова и Криве Паланке, може се закључити да се јурисдикци-
оно подручје коласијских владика на западу простирало до Власинског језера, 
планина Варденика, Доганице, Осоговске планине и Лисца, тако да су Скопској 
епархији припадале области Власине, Пчиње и Славишта, а Коласијској области 
Крајишта, Каменице и Кратова. Граница се према западу настављала доњим 
током Криве реке и делом тока реке Пчиње, да би се, вероватно по изласку из 
атара села Пчиње, одвајала од реке истога имена и скретала према југу, прела-
зећи преко Овчег поља источном границом Скопског кадилука.

У другој деценији XVIII века, коласијски јерарси спорили су се и са скопским 
владиком Константином око надлежности у области Средорек, која се налази-
ла у Кумановском кадилуку, на простору између река Пчиње и Криве реке. У 
помињаној жалби турским пореским властима, скопски владика је, 17. јануара 
1716. године, навео и називе села, над којима му је коласијски епископ узур-
пирао власт – Пендак, Куклица, Дреник, Ружинци (Ругинци), Орах, Халинци, 
Свиланци, Бајловци, Макреш, Канарево, Стефанци, Стрезовци, Враготурци, 
Арбанашка и Малотино.33 Није познато на који је начин спор окончан, али је 
сва прилика да се у овом случају пре радило о усамљеном инциденту, него о 
начелном спору око надлежности. Сличне спорове, истина не тако често, во-
дили су и други српски јерарси, чему је узрок понекад била и чињеница да су 
српске епархије у прошлости често мењале своје границе. Тако је и подручје 
над којим су у раздобљу између 1662. и 1766. године јурисдикцију имали кола-
сијски јерарси, своје границе добило тек после неколико столећа динамичних 
реформи епархијске организације Српске патријаршије.

*

Једна од последњих промена граница Коласијске епархије вероватно је и 
довела до поменутог сукоба између скопског и коласијског архијереја 1716. 
године. Наиме, иако је област Средорека припадала Кумановском кадилуку, 
она је, у извесном смислу, чинила географску целину с криворечком облашћу, 
која се, по свој прилици, до Бечког рата налазила у саставу Коласијске епархије. 
О томе сведочи и запис који је оставио коласијски митрополит Михајло. Он се 
на челу епархије налазио од 1648. године и, премда је на том положају наследио 
владику Јосифа, епархијом је управљао без берата, тако да није регистрован у 
турским пореским књигама. Поред Радомира, Сириштника, Кратова и Штипа, 
као део своје епархије он је у поменутом запису навео и Радовиште и (Криву) 

33 BОA, Cevdet – Adliye, 1474.
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Паланку.34 Радовиштем је, сасвим сигурно, управљао и претходни старешина 
Коласијске епархије – Јосиф, који је 1642. године у једном запису из светогор-
ског манастира Ксенофона, поменут као митрополит Бање, Кратова, Штипа 
и Радовишта.35 Да је управљао и криворечком облашћу, указује чињеница да 
је у једном извору из 1640. године поменут као митрополит Сарандапорског 
манастира.36 На основу овог податка могло би да се претпостави, да се мана-
стир Св. Јоакима Осоговског у првој половини XVII века не само налазио у 
саставу Коласијске епархије, већ да се у њему неко време налазило и седиште 
епархије. 

Раније промене епархијских граница, због недостатка извора теже је пратити, 
а сва је прилика да је на простору, који је у XVIII века припадао Коласијској 
епархији, до највећих измена дошло у последњим деценијама XVI или почетком 
XVII столећа, када је подручје најмање двеју, а вероватно чак трију српских 
епархија било интегрисано у једну организациону јединицу. Средишта трију 
епархија о којима је реч, налазила су се, по свему судећи, у областима Радоми-
ра, Бање и Кратова, а на такву претпоставку указују како савремени српски 
извори, тако и грађа из Канцеларије црквених муката.

Према српским изворима, подручје у долини реке Брегалнице почетком 
XVI века налазило се под управом морозвишког епископа, чије се епархијско 
седиште можда налазило у данас непостојећем манастиру код села Мородвис, 
јужно од Кочана. Ова епархија постојала је у другој деценији XVI века, када је 
у запису, који је начињен у једној богослужбеној књизи, био поменут морозвид-
ски епископ Матеи.37 Да се на њеној територији у то време налазила и област 
Кратова, али не и подручје северно од Осоговских планина, сведоче потписи 
српских архијереја, који су 1528. и 1532. године присуствовали двама црквеним 
саборима у Охриду. Међу потписницима одлука, које су донесене на првом од 
наведених сабора, поред осталих српских владика, потписан је и Никифор, 
митрополит морозвишки. Испод одлука сабора из 1532, владика Никифор 
потписан је као кратовски, а недалеко од његовог имена био је потписан и 
Ромил бањски, односно ћустендилски јерарх.38

Међутим, ретки помени локалних епархијских старешина у црквеним из-
ворима XVI и првих деценија XVII века, не пружају могућност да се питање 

34 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, зап. бр. 1487.
35 Епископ Порфирий (Успенский), История Афона 3–2, Санктпетербург, 1892, 329.
36 Ст. М. Димитријевић, Грађа за српску историју из руских архива и библиотека, Споменик 

СКА 53 (1922), 200.
37 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, IV, зап. бр. 6210.
38 Петар Костић, Документи о буни Смедеревског епископа Павла против потчињавања Пећке 

патријаршије архијепископији Охридској, Споменик СКА 56, Сремски Карловци, 1922, 37; 
Радомир М. Милошевић, Павле митрополит смедеревски, Смедерево, 2006, 201–210, 218–222.
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могућих промена у епархијској организацији у овом раздобљу јасније сагледа. 
Тако се, на пример, у једном запису, који је у манастиру Успења код села Бате-
новци 1565. године забележио јеромонах Гаврило, поред софијског митрополита 
Диомидија, помиње и радомирски епископ Мардарије. Митрополит Андрија 
помиње се 22. фебруара 1579. године као митрополит у кадилуку Кратово, а 
на том положају био је до 1582, када је премештен на чело Панчевачке епар-
хије.39 Коласијски епископ Висарион помиње се 1585. године, када је боравио 
у Русији. Он је тада са собом носио писмо српског патријарха, који је од цара 
Фјодора Ивановића (1584–1598) молио помоћ за обнову оштећеног манастира 
у близини Коласијског града. Према забелешци, коју је том приликом сачинио 
руски чиновник, митрополит (!) коласијски Висарион био је из обитељи Бла-
говештења, а с њим су допутовали игуман осоговског манастира Св. Јоакима 
– Гервасије, и свештеник из Архангелског манастира у Билину – Стефан.40 На-
ведени податак створио је основ за претпоставку да се седиште епархије којом 
је управљао владика Висарион, неко време можда налазило и у манастиру Св. 
Благовештења у селу Слокоштици код Ћустендила, али није пружио могућност 
да се одреди подручје под његовом јурисдицкијом. Исти је случај и с поменом 
епископа Макарија, који је једини траг о себи оставио у виду белешке на двема 
богослужбеним књигама, где се потписао као кратовски архијереј (1618/19), 
односно као епископ Кратова и Штипа (1620).41 

Будући да из треће и четврте деценије XVII столећа нема поузданих пода-
така о епархијским старешинама с овога простора, мора се закључити да је 
митрополит Јосиф за сада први познати бањски митрополит, који је у исто 
време водио духовну бригу о верницима из кратовско–штипске области, од-
носно из насеља у долини Брегалнице, и верницима из насеља око горњег тока 
реке Струме. Иако није познато када му је био издат берат и на који је начин 
подручје његове фискалне и црквене јурисдикције било дефинисано у овом 
документу, у најстаријем до сада пронађеном дефтеру Канцеларије црквених 
муката сачувана је забелешка о издавању његовог потврдног берата, који му је 
био издат на основу дефтердаровог наређења од 12. маја 1641. године. У регис-
тру је забележено да је том приликом платио пешкеш од 8 000 аспри, колико 
је током XVIII века износио и пешкеш за берате коласијских владика. Наслов 
епархије која му је била дата у закуп, турски писар забележио је у скраћеном 
облику – Митрополија неверника из области Радомир, Сириштник и Светла 

39 Александар Фотић, Хуџети митрополита Андрије, Balcanica 25 (1994), 123–136.
40 Андрей Николаевич Муравьев, Сношения России с Востоком по делам церковным. Том 1 , Мо-

сква, 1858, 182; Ст. М. Димитријевић, Документи који се тичу односа између српске цркве и 
Русије у XVI веку, Споменик СКА 39, 2. разред, 35 (1903), 38 –39.

41 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, бр. 1075; IV, бр. 6594; Йордан Ивановъ, 
Български старини изъ Македония, София, 1931, 92.
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у Ћустендилском санџаку, а предвиђени пешкеш од 25 дуката био је означен 
као нов.42 Рубрика у којој је уписан владика Јосиф, својим насловом, дакле, 
описивала је само северни део његове епархије, и то део, који у свега пар са-
чуваних црквених извора он није помињао. Средишњи и јужни део, који су 
били наведени у помињаном запису из 1642. године – Бања, Кратово и Штип, 
и који се заједно с областима Радомира и Сиришника у саставу Коласијске 
епархије налазили до 1766. године, регистровани су на два места, као да се 
радило о двема епархијама. Једна од њих била је Митрополија области Илиџе 
(Бање), Каменице, Пијанца и Горњег Крајишта, а друга Митрополија области 
Штипа, Лакавице, Малешева, Кратова и Славишта. С обзиром да ни у једној 
од двеју рубрика није било уписано име јерарха, нити датум издавања берата, 
јасно је да су наслови ових епархија (као, уосталом, и сви остали наслови) били 
преписани из старијег дефтера, односно да представљају трагове архијерејских 
берата, који су могли да буду издати и неколико деценија пре именовања мит-
рополита Јосифа. А на закључак да се радило о некада засебним епархијама, 
поред чињеница да топоними из наслова рубрика приказују две географске 
целине, указују и различити износи пешкеша – у првом случају 25, а у другом 
45 дуката, односно, с каснијим повећањем 6 200 аспри. 

*

На крају, можемо приметити да турски извори значајно заостају за изворима 
српског порекла по сазнајној вредности за изучавање прошлости Српске патријар-
шије. На њихов квалитет пресудно је утицала незаинтересованост представника 
власти за познавање и разумевање прилика унутар хришћанских заједница, а 
како је занимање чиновника централне администрације, када је реч о цркви, по-
чињало и завршавало се питањем наплате фискалних обавеза црквене јерархије, 
о низу важних питања у вези с духовним животом Срба у оквиру Пећке архие-
пископије у турским изворима нема помена. Тако се, на пример, из грађе која је 
настала у Канцеларији црквених муката готово ништа не може сазнати о стању 
монашких заједница у XVII и XVIII веку, а због употребе израза, који су се само 
делимично подударали с црквеним терминима, турски извори нису употребљиви 
за решавање низа питања у вези са структуром православних архиепископија. 
Њихова вредност, међутим, састоји се у томе што садрже велики број исказа 
српских архијереја. Иако су они, углавном, скривени у крутим бирократским 
фразама турских чиновника, и премда су јерарси понекад настојали да прикрију 

42 Последњи од три наведена топонима, Радмила Тричковић је у издању овог дефтера, прочита-
ла као – Пресветла, нагласивши да није сигурна у исправност таквог читања. Љиљана Чолић 
сугерисала је да топоним треба читати као – Светла, будући да се односи на област око ис-
тоимене речице у близини Радомира. Тумачење Љ. Чолић делује убедљиво. Р. Тричковић, 
Српска црква, 153; Љ. Чолић, Пећка патријаршија, 38. 
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део истине од представника власти, на овај начин може да се открије и понека 
чињеница, којој се у српским изворима замео траг. Питање за чије решавање 
извори настали у државним канцеларијама имају највећи значај, јесте питање 
епархијских граница, које, вероватно, не би било могуће прецизно утврдити ни на 
основу целокупне грађе из архива пећких архиепископа, да је он којим случајем 
сачуван. Како су, из практичних разлога, још од првих векова историје цркве је-
рарси настојали да територије својих епархија прилагођавају световним управним 
областима, епархијске границе данас није могуће утврђивати без помоћи пописâ, 
које су спроводили органи државне власти, и без квалитетних демографских и 
историјско–географских истраживања.

THE EPARCHY OF KOLASIJA AND THEIR HIERARCHS 
IN OTTOMAN–TURKISH FISCAL BOOKS (1662–1766)

Summary:

Although the origin of the toponym Kolasija still is not clear, this term in Serbian 
language was present in the early fi ft eenth century, and marked the medieval city Velbužd 
(present-day Kyustendil in Bulgaria). From the end of the sixteenth century it was the 
seat of the so-called Eparchy of Kolasija. Ottoman-Turkish fi scal book records reveal the 
order of succession of their hierarchs, as well as eparchial borders, changing during the 
period from the end of the sixteenth century to 1766, when the Ottoman government 
abolished the fi scal unit – Patriarchate of Peć, bringing to an end simultaneously the 
church institution of the Patriarch of all Serbs. By the mid-seventeenth century hierarchs 
of Kolasija expanded their jurisdiction area, now covering territories of the two formerly 
separate eparchies with seats at Radomir and Kratovo. According to Ottoman-Turkish 
fi scal records, during the period from 1662 to 1766, Eparchy of Kolasija covered areas 
around the regional centers of Radomir, Kyustendil, Štip, Kratovo and Kočani, and was 
surrounded by the several eparchies of the Archbishoprics of Constantinople, Ohrid 
and Peć. Th e neighboring eparchies were defi ned as follows:

 Metropolis (Turkish fi scal expression, oft en dissimilar with offi  cial church 
ranks) of the unbelievers from Sofi a, Berkovac, Pirot (Şehirköy), Znepolje and 
the neighboring places;

 Metropolis of the unbelievers from Melnik, Timur Hisar, Petrič and the neighboring 
places;
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 Metropolis of the unbelievers from Strumica, Tikveš, Radovište, Valandovo, Bojnija 
and the neighboring places;

 Metropolis of the unbelievers from Skoplje, Vranje, Kumanovo, Tetovo 
(Kalkandelen), Kriva Palanka and the neighboring places; and

 Metropolis of the unbelievers from Samokov, Dupnica, Ihtiman, Razlog and the 
neighboring places.

Considering these geographic data the boundaries of the Eparchy of Kolasija 
can be relatively precise determined. In the north, the border with the Eparchy of 
Sofi a completely coincided with the borders between the two Turkish administrative 
units – Sanjaks of Sofi a and Kyustendil. But in the south, such coincidences were not 
present. Th e Eparchies of Kolasija, Melnik and Strumica, all belonged to the same 
sanjak – Kyustendil, furthermore the parts of their territories belonged to the same 
kaza also – Kaza of Strumica. Nevertheless, the the border of the Eparchy of Kolasija 
in the south was quite clearly marked by the mountains Vlahinja, Maleš, Ogražden 
and Plačkovica, and the Vardar River. Only a narrow strip of the land on the right 
banks of the Vardar River belonged to the Eparchies of Veles and Skoplje. In the west, 
the border of the Eparchy of Kolasija with the Eparchy of Skoplje was marked with 
mountains Čemernik, Vardenik, Doganica, Osogovska planina i Lisec, and Kriva 
reka and Pčinja Rivers. Th ese borders partially coincided with the borders of the 
administrative units. In the east, the border could be tracked following the confi nes 
of the frontier villages in the regions (nahiye) of Dupnica. Th ese line could be drawn 
from the hill Golo brdo to the south, eastern from Radomir, following the fl ow of the 
Struma River, and then, southern of the Gornja Džuma (present-day Blagoevgrad 
in Bulgaria), changing direction to the south-west, towards the mountain Vlahinja.

One part of the described border line between the eparchies of Kolasija and 
Strumica, during several decades was an object of a lawsuit between their hierarchs. 
Th e dispute arose over the jurisdiction in the region of Radovište, where aft er many 
years of disturbances, in 1742 state authorities confi rmed the jurisdiction of the 
hierarch of Strumica. Some similar disputes between 1716 and 1718 hierarchs of 
the Eparchy of Kolasija made with metropolitan of Skoplje over the jurisdiction at 
the region of Sredorek.

Aft er presenting Ottoman-Turkish archival sources revealing basic elements of 
the administrative procedure of issuing a document of appointment (berat) to the 
bishop Danilo of Kolasija (1719), it become evident, that even the most prominent 
person in Ottoman fi scal chanceries – deft erdar, had not accurate information about 
the personal or eparchial structure of the Archbishopric of Peć. But despite all the 
fl aws, Ottoman-Turkish fi scal documents have signifi cantly supplemented a humble 
collection of resources for studies of the church history. 
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ПРИЛОЗИ

Прилог 1. Административно обрађена представка патријарха Мојсија Рајовића за из-
давање берата коласијском епископу Данилу (BOA, D.PSK 6/128)
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Прилог 2. Реконструкција поступка административне обраде представке патријарха 
Мојсија Рајовића за издавање берата коласијском епископу Данилу 1719. године. 

ЛЕГЕНДА. 2а – исписивање текста представке; 2б – овера представке на полеђини 
акта печатом патријарха Мојсија Рајовића; 2в – преписивање извода из пореске књиге; 
2г – овера тачности података и исписивање дефтердаревог наређења да се изда берат.
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Прилог 3. Признаница о уплаћеном пешкешу коласијског владике Данила (BOA, D.PSK 
6/128).

Он (Бог). Извод од 1. џемазиулевела 1131. године (22. март 1719). Новчана 
уплата. Монах Данило, митрополит неверника области Радомир и подручних 
места; уместо монаха Ананија, који је умро; на основу представке монаха Мој-
сеја – патријарха неверника Пећи и подручних места, и наређења од 27. реби-
улахира 1131. године (19. март 1719); стари пешкеш: нових золота, изражено 
у грошевима – 66,5; пара – 6; аспре – 2; [Свега:] 8 000 аспри. [Словима:] Укупно 
шездесет и шест и по грошева, шест пара и две аспре. [Потпис чиновника].
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Прилог 4. Дефтер Канцеларије црквених муката – ВОА, КК 2542, стр. 28а (горњи део 
странице)

Митрополија неверника области Радомир и подручних места. У обавези 
монаха Ананија; [постављен је] уместо монаха Јосифа (Yâsif), који је умро, на ос-
нову представке Максима – патријарха Пећи, и наређења од 22. ребиулевела 1073. 
године (4. новембар 1662); стари пешкеш: 8.000 [аспри] [Изнад:] НАПУШТЕНО // 
Умро је. Уместо њега постављен је монах Данило, на основу представке монаха 
Мојсеја – патријарха неверника из области Пећи, и наређења од 27. ребиулахира 
1131. године (19. март 1719) // Умро је; Уместо њега постављен је монах Јефрем, 
на основу представке монаха Мојсеја – патријарха Пећи и подручних места, и 
наређења од 12. ребиулахира 1132. године. (22. фебруар 1720) // Смењен је. Умес-
то њега постављен је монах Симеон, на основу представке монаха Арсенија – 
патријарха области Пећи, и наређења од 1. мухарема 1143. године. (17. јул 1730) 
// Смењен је. уместо њега постављен је монах Атанасије, на основу представке 
монаха Арсенија – патријарха Пећи, и наређења од 16. шабана 1143. године. (24. 
фебруар 1731) [Напомена на маргини:] Пошто је поменути монах Симеон постао 
нишки митрополит, за митрополита је постављен Атанасије.
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Прилог 5. Дефтер Канцеларије црквених муката – БОА, КК 2542/11, стр. 60а (доњи 
део странице)

Митрополија неверника области Радомир и подручних места; у обавези 
монаха Атанасија; уместо монаха Симеона, који је смењен; на основу пред-
ставке монаха Арсенија – патријарха Пећи, и наређења од 16. шабана 1143. 
године (24. фебруар 1731); стари пешкеш – 8 000 аспри. // Смењен је; уместо њега 
постављен је монах Филотеј; берат му је издат на основу представке монаха 
Јоаникија – патријарха Пећи, телхиса и наређења, 16. реџеба 1154. године (27. 
септембар 1741). // Монах Атанасије – митрополит Ћустедила, Радомира, 
Штипа, Кратова, Радовишта, Кочана и подручних места, постављен је за мит-
рополита Скопља, па је за митрополита у поменутим кадилуцима именован 
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монах Филотеј; пошто је првог дана месеца реџеба 1154. године (12. септембар 
1741) државној благајни платио свој пешкеш, у складу с дефтером, поменутом 
монаху Филотеју издат је берат и регистровано је његово именовање. // Кадилук 
Радовиште од старине је држао струмички митрополит, који припада Охрид-
ској патријаршији.Наређујем и нека ово моје наређење буде унето у регистре, 
да Радовиште, на стари начин, држи митрополит Струмице – Теофан. Нека 
ми се, кадије Струмице, Радовишта и Штипа, с тим у вези више не обраћају 
печатом овереним представкама, а патријарх Пећи, монах Јоаникије, нека ми 
не шаље печатом оверене молбе. 20. џемазиулевела 1155. године (23. јул 1742). // 
[забелешка није читљива, али се, по свој прилици, односи на издавање новог 
берата, због ступања на престо султана Османа III (1754–1757)] // Узео је нов 
берат због владаревог устоличења 16. сафера 1171. године (30. октобар 1757, 
у питању је датум када је султан Мустафа III (1757–1774) ступио на турски 
престо); обичајни пешкеш плаћен је у складу с дефтером, 4. шабана исте го-
дине (13. април 1758). // Смењен је; пошто се повукао с положаја, уместо њега 
је постављен монах Серапион; на основу печатом оверене представке монаха 
Кирила – патријарха Пећи, и наређења од 1. ребиулевела 1174. године (11. ок-
тобар 1760); пошто је државној благајни платио пешкеш, његово именовање је 
регистровано. // Повукао се; уместо њега именован је монах Гаврил; берат му 
је издат на основу представке монаха Калиника – патријарха Пећи, телхиса 
и наређења, 15. мухарема 1178. године (15. јул 1764).
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РАСПОДЕЛА ЗЕМЉЕ ГРАНИЧАРИМА У БАНАТУ – 
ПРИМЕРИ НАСЕЉА ИДВОР 1769. И КОВИН 1771. ГОДИНЕ

Апстракт: У периоду 1768–1772. године извршена је расподела земљишних поседа 
граничарима Илирске регименте и Немачке банатске регименте. По први пут је др-
жавном интервенцијом староседеоцима и колонистима додељен појединачни посед, 
имена власника убележена су у земљишне књиге, а структура атара устаљена је према 
намени његових делова. Уз извесна ограничења, утицало се и на промене у начину об-
рађивања земље. Извори о земљишним приликама из овог периода су оскудни, али се 
неке специфичности аграрне праксе могу приказати на примерима појединих насеља 
– Идвора 1769. и Ковина 1771. године.

Кључне речи: Банат, Илирска граничарска регимента, Немачка банатска регимента, 
Идвор, Ковин, 18. век, расподела земље

* * *

Средином 60-их година 18. века поједини царски саветници, окупљени око 
канцелара Венцела Антона фон Кауница у Бечу, дефинисали су основе аграрне 
реформе коју је држава постепено спроводила у дело. Програм који је Кауниц 
изнео априла 1767. године садржао је, између осталог, предлоге о парцелисању 
великих поседа у мања слободна сељачка имања, укидању заједничких пашњака 
и стварању прецизне економске статистике. Ови предлози имали су за циљ 
реформу социјалних и земљишних односа на феудалним поседима и најпре су 
експериментално примењени на крунским добрима и у наследним земљама. У 
околностима у којима је регулисање земљишних односа, осим бриге о аграрној 
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производњи решавало и питање очувања реда и мира, држава се успешно на-
метнула као посредник између земљопоседника и сељака, али и као добитник 
увећаних прихода.1 

Банат је од освајања 1718. године имао статус провинције подређене цен-
тралној финансијској установи – Дворској комори и њеној Земаљској админи-
страцији у Темишвару. До укидања коморске управе у Банату и продаје њених 
поседа 1780. године држава је успела да спроведе неке од реформских мера 
и то, пре свега, у областима којима је претходно обезбедила привилегован 
статус – Потиском дистрикту, основаном 1751, Кикиндском дистрикту, осно-
ваном 1774. и Банатској војној граници, територијално заокруженој у периоду 
1764–1774. године. О брзини реализовања реформских мера на територији којом 
је непосредно господарила држава, као што је то случај био у Банату, сведочи 
низ података. Установу „економског инспектора” (Wirtschaft s Inspektour), чије 
увођење је јесени 1766. године предлагао саветник Вилхелм Ернст фон Фелзен-
берг (Wilhelm Ernst von Felsenberg), већ 1768. године налазимо у Банату – отелот-
ворену у личности инспектора Антона Коцијана (Anton Koczian).2 Он је априла 
1768. године Дворском ратном савету проследио 80 страница обимни извештај 
о приликама у колонизованим насељима и дистриктима у Банату.3 Расподела 
обрадивог поседа, смањивање површина под пашњацима и реформа пореске 
политике, само су неке од мера које су у овој области примењене приликом 
насељавања колониста током 60-их година 18. века. Насељавање колониста у 
областима у којима је већ живело српско и румунско становништво наметну-
ло је и потребу за уређењем атара староседелачких насеља и пољопривредне 
производње у њима. 

Промене у аграрном сектору држава је заснивала на везивању земљишних 
парцела за одређене власнике и на њиховом евидентирању у земљишним књи-
гама. Начело о подели земље по граничарској глави, у насељима земаљских ми-
лиција и војних крајина, није било новина. Барон Симбшен је у свом елаборату 
о уређењу Банатске земаљске милиције из 1751. године, подсетио на обичај да 
се обичним граничарима додељује по 12 јутара ораница и исто толико ливада и 
пашњака, а вишим и нижим официрима два, три или четири пута више земље, 
и то „гратис”.4 Из истог периода су и одлуке о расподели земљишта славонско-
сремским граничарима – према Енгелсхофеновој уредби из 1747. године по 9, 
12 и 18 јутара, а према Сербелонијевој уредби из 1753. године по 12, 13 и 20 
1 F. A. J. Szabo, Kaunitz and enlightened absolutism 1753–1780, Cambridge University Press, 1994, 

155–180.
2 Исто, 163. 
3 Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Kriеgsarchiv (KA), Hofk riеgsrat (HKR), 1768 – 3 – 563. 
4 Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Finanz- und Hofk ammerarchiv (FHKA), Banaten Akten (BA), 

Rote Nr. 41, folio 550–561. 
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јутара у зависности од регименте (Градишке, Бродске или Петроварадинске).5 
Међутим, у пракси, држава није имала увид у реализацију расподеле земље на 
терену. Сеоске заједнице у областима које су оскудевале обрадивим површинама 
саме су расподелиле земљу и усталиле власништво у оквиру својих атара водећи 
се решењима економичне пољопривреде. У областима тзв. старих крајина – 
Карловачки и Вараждински генералат и Банска крајина, као и у Славонији, 
приватни посед је почивао на напору који су појединци уложили да би свој 
обрадиви посед створили на крчевинама шума.6 Са друге стране, у областима 
попут Бачке или Баната, у којима се обрадива земља није могла искористити 
у постојећим условима слабе насељености, сељачке заједнице су сезонски и 
заједнички обрађивале одређене делове атара (потесе), расподељујући повр-
шине и послове на лицу места, у складу са потребама појединих домаћинстава. 
Примера ради, на Футошком властелинству у Бачкој жупанији 1760. године, 
испитаници, поданици на поседу удовице Ђорђа Црнојевића, потврдили су 
да њихова земља није подељена на сесије или њиве, него да сваке године по 
обичају расподељују земљиште приликом обраде, тако да „најбољим газдама” 
који ору са 6 волова припада 12 јутара ораница са посејаним житом, затим 
12 јутара угара и 12 јутара под летњим културама. „Средњи газда” има право 
на 5 јутара јесењих и 5 јутара летњих усева, а „најмањи газда” ужива 2 јутра 
јесењег и 4 јутра летњег орања.7 О истом обичају у Банату сведочи упутство 
за пописивање демилитаризованих насеља која су 1773. године враћена под 
коморску надлежност. У седмој, од укупно 26 тачака упутства, пописивачима 
се налагало да утврде да ли су земљишне парцеле већ подељене (појединцима у 
власништво), или их заједница још увек додељује сваке године изнова.8 Међу-
тим, државна је намера била да власништво над одређеном парцелом оранице 
и ливаде веже за одређено домаћинство.

У интересу државе било је да се сељаци на својим имањима озбиљније поза-
баве производњом жита, јер је осим контрибуције и радне обавезе, држава имала 
право и на десетину од пожњевених житарица (углавном еквивалент у новцу). 
Сточарство за државу није било од примарног значаја, јер је десетина убирана 
само од ситне стоке, у овим областима претежно јагањаца (Lambzehnd), у чији 
5 KA, HKR, 1753 – 61 – 324/4, folio 2’, где је прецизирано да тај посед треба да обухвата све типове 

корисног земљишта, па и шуме, винограде и друго, које није обухватао до тада. Ф. В. Енгел, 
Опис Краљевине Славоније и Војводства Срема, Нови Сад, 2003, 137.

6 В. Дабић, Војна крајина – Карловачки генералат (1530-1746), Београд, 2000, 143. Исти, Српско 
село (XVI–XVIII век): Обликовање животног и привредног простора, у: Просторно планирање 
у Југоисточној Европи (до Другог светског рата), Београд, 2011, 30–34. 

7 Ј. Рамач, Прилог историји Футошког властелинства 60-70их година XVIII века, Истраживања 
15 (2004), 139.

8 KA, HKR, 1774 – 39 – 61/1, folio 134-135. Седма тачка упутства гласи: „Ob die Grundstücke hirnach 
bereits ausgetheilt, oder jede Gemeinde noch jährlich diese vertheilen”.
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тачан број пописивачи најчешће нису имали стварни увид.9 Сељачка домаћин-
ства су свој извор прихода махом налазила у пракси коју је држава настојала да 
сузбије – минималној производњи житарица и чувању стоке (сакривене ситне 
стоке и неопорезованих крупних говеда), те коришћењу највећег дела обрадивих 
површина као ливада. Неколико података о овој пракси забележено је у извештају 
од августа 1769. године, у коме се помињу они међу „Рацима” који се уопште не 
баве земљорадњом, већ само гаје стоку. Они плаћају контрибуцију и десетину 
од оваца, али обе дажбине заједно држави не доносе ни приближно колико они 
стварно добијају од сена и стоке које продају. Осим тога, стока је правила штету 
онима који су обрађивали земљу, па је препоручено да површине за њено др-
жање буду одељене од делова атара са другом наменом.10 Наиме, сељаци нису 
обрађивали више од површине са које су добијали урод довољан за прехрану 
домаћинства, јер је за вишкове жита требало обезбедити адекватно спремиште 
и транспорт до удаљених тржишта. Уместо за земљорадњу, већи део атара корис-
тили су за уносније облике привређивања – сакупљање сена и испашу стоке. Др-
жавна интервенција у погледу дефинисање делова атара који ће бити искључиво 
коришћени као оранице, ливаде или пашњаци, значила је корениту промену у 
начину располагања земљом међу банатским староседеоцима. Ово је омогућило 
да подела земљишних парцела појединцима уопште буде спроведена, те да њихово 
власништво буде забележено у земљишним књигама. Иста начела примењена су 
приликом доделе земљишних поседа колонистима, чије су општине на простору 
између Тисе, Тамиша и Дунава први пут стваране управо у овом периоду.

Уређивање војне крајине у Банату почело је стварањем Илирске граничарске 
регименте 1764. године, у чији састав су ушла насеља земаљске милиције на 
простору Бечкеречког дистрикта – тзв. Горње компаније Банатске земаљске 
милиције (1753–1764), и истовременим стварањем Немачке банатске регимен-
те, чије су језгро чинила насеља Панчевачког дистрикта. Територијализација 
Банатске војне крајине окончана је укидањем Илирске граничарске регименте 
и демилитаризацијом већине њених насеља (1773) – са изузетком Леополдова, 
Ботоша и Идвора, и формирањем јединствене Немачке банатске регименте на 
простору између Дунава, Тисе и Тамиша. У милитаризованим насељима држава 
је интервенисала и у погледу затечених земљишних прилика. Предуслов за то 
било је премеравање и картографисање атара граничарских насеља, а потом 

9 О овој пракси у Потиском дистрикту и у 19. веку, у: А. Хегедиш, Аграрни односи у Потиском 
дистрикту (1751–1848), Зборник Матице српске за историју 45 (1992), 40–46.

10 KA, HKR, 1769 – 4 – 105, folio 48–49. У тачки 26 извештаја забележено је: „Es befi nden sich 
viele unter denen Raitzen, die fast gar keien Akerbau pfl egen, sondern sich allein auf die Viechzucht 
verlegen. Diese geben zwar nicht nur allein den Lampel Zehent, sondern auch einige Contribution. 
Ein und das andere zusammen genohmen, beträgt ein weniges, und ist mir der jenigen großen 
Mange des Heues gar nicht proportionirt, die sie nach ihren belieben machen, und wovon sie über 
ihre eigene Notdurft , den grösten theil verkaufen.”  
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парцелисање обрадивог земљишта и прописивање начина на који ће оно бити 
коришћено. Први пут је староседеоцима и колонистима додељен појединачни 
посед, њихова имена убележена су у земљишне књиге и строго је дефинисана 
намена делова атара. Очекивани резултат је био повећање прихода од земљо-
радње. Детаљи овог процеса могу се приказати на примерима насеља Идвор и 
Ковин. Нова структура атара и појединачно расподељеног земљишта у Идвору, 
насељу Илирске граничарске регименте, забележена је на картографском при-
казу из 1769. године, док је за Ковин, у саставу Немачке банатске регименте, 
сачуван Урбар (земљишна књига) из 1771. године.

Територија Бечкеречког дистрикта обухватала је, између осталог, ненасељене 
потесе, мочваре и пустаре (предије) – области које су издаване под закуп и на 
којима је искључиво држана стока. Насеља у овој области, у саставу Банатске 
земаљске милиције и касније Илирске граничарске регименте (Велика Кикинда, 
Мала Кикинда, Крстур, Јозефово, Мокрин, Карлово, Врањево, Кумане, Тараш, 
Меленци, Ботош, Сиге, Идвор и Леополдово),11 формирана су или попуњена 
досељавањем бивших потиских и поморишких граничара у периоду 1751–1753. 
године. Цивилне власти приликом њиховог насељавања нису уложиле већи на-
пор у регулисање земљишних прилика. Земљиште је премерено и расподељено 
само вишим официрима, док је нижим официрима и обичним граничарима 
(Gemeiner – општинари) ништа друго до „рашчишћено”. Ова места су званично 
милитаризована и, као крајиште, од Дворске коморе прешла под надлежност 
Дворског ратног савета 1764. године, када је почела и расправа о земљишним 
приликама у њима. Недоумице је изазвало питање колико обрадиве земље треба 
доделити по граничару (24 јутра ораница и ливада, са 6 или 12 јутара пашњака), 
које је са собом повукло и питања ревизије мера за површину12 и припајања 
пустара како би се повећао фонд земљишта за расподелу. Априла 1768. године 
је одлучено да се сваком од граничара додели у посед 30 јутара земљишта, па су 
у складу са овом одлуком атари насеља премерени и по потреби проширени, а 
њихове границе прецизно дефинисане и картографисане. Тако је 1768. године 
извршена „нова реамбулација целокупне земље препуштене милитарима”,13 
која је у појединим насељима реализована већ 1769. године. На овом простору 
није било колонизације странаца, па је у наведеним насељима очувана чиста 
етничка и верска структура српског православног становништва. 

11 Називи неких од насеља промењени су током 19. или 20. века, а нека су постала саставни део 
суседних атара: Мала Кикинда (Башаид), Крстур (Српски Крстур), Јозефово (Нови Кнежевац), 
Карлово (Ново Милошево), Врањево (Нови Бечеј), Сиге (Перлез) и Леополдово (Чента).    

12 На територији Војне границе опште је примењивано јутро од 1.600 квадратних клафтера (160 
хвати дужине и 100 хвати ширине) или 0,575 ha површине, у: М. Влајинац, Речник наших 
старих мера – у току векова, свеска 2, Београд 1964, 322; свеска 3, Београд, 1968, 426. 

13 FHKA, BA, F. 52, Rote Nr. 187, folio 170–177. 
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Земљишни посед додељен граничарима појединачно 1768. године дефини-
сан је на 30 јутара (јутро од 1600 квадратних клафтера), обухватајући 24 јутра 
ораница и ливада и 6 јутара пашњака.14 Да би задовољиле прописану норму, у 
атарима насеља у којима се није могло пронаћи довољно обрадивог земљишта, 
власти су умањивале прописани посед, припајале делове пустара и неиско-
ришћеног земљишта или умањивале мерну површину јутра, а због слабијег 
квалитета земљишта понегде су доделиле пространије, али мање плодне повр-
шине. Прилике на терену утицале су и на одступања приликом расподеле, због 
чега су величине појединачних поседа варирале за по који клафтер или јутро. 
Из пописа насеља Горњих компанија 1768. године следи да је у просеку једном 
граничару у овим насељима додељено између 20,16 и 26,60 јутара ораница и ли-
вада и између 4,73 и 11,79 јутара пашњака, тј. између 26,59 и 35,43 јутра укупног 
поседа. Овакве намере су, међутим, биле оствариве само у насељима Горњих 
компанија. У насељима тзв. Доњих компанија Илирске граничарске регименте, 
уз реку Неру и у њеној околини, премеравање земљишта је извршено тек 1771. 
године, а расподела је обухватила знатно мање површине.15 У овим насељима 
се појединачни посед додељен граничарима кретао између укупно 4 и 24 јутра. 
Због оскудице у земљишту захтеви њихових граничара да им се поседи повећају 
за по неколико јутара јављали су се и после 1771. године.16 Они су се морали 
задовољити са далеко мање земљишта, при чему су делимичну сатисфакцију 
имали у виду винограда, којих у области Горњих компанија није било.

Прописана величина граничарског обрадивог поседа на територији Горњих 
компанија Илирске граничарске регименте по величини се може упоредити са 
сељачком сесијом – земљишним поседом површине од 30 до 36 јутара (24 јутра 
ораница, 6–8 јутара ливада, са 3 јутра пашњака или без њих) – која је урбарима 
прописана за цивилне територије Славоније и Срема (1756) и Баната (1780).17 И 
пре него што је Урбар за Банат донет, за потребе расподеле земље колонистима 

14 FHKA, BA, F. 52, Rote Nr. 187, folio 170–177, 621–703, 820–833, 964; Rote Nr. 188, folio 766–774, 
778; Rote Nr. 189, folio 1–52.   

15 У састав тзв. Доњих компанија Илирске граничарске регименте улазила су насеља Ребенберг 
(Калуђерово), Ујпаланка (Банатска Паланка), Кусић, Дубовац, Гај и Острово – данас у делу 
Баната у Србији, и Лесковица, Златица, Лангенфелд (Цимпиа) и Округлица – која се налазе 
у Румунији. 

16 KA, HKR, 1772 – 39 – 152, folio 10. Премеравање и расподела земљишта у насељима Горњих 
компанија спроведени су 1768. године, док су у насељима Доњих компанија извршени 
тек 1771. године, када је територија Војне границе проширена на низ села у области реке 
Нере. 

17 J. Bösendorfer, Kako je došlo do Slavonskog urbara 1756, Rad JAZU 240 и 242; Исти, Agrarni odnosi 
u Slavoniji, Zagreb 1950; С. Гавриловић, Урбаријално питање  у Сремској жупанији средином 
XVIII столећа, Зборник Матице српске за друштвене науке 27 (1960), 5–32; С. Гавриловић, 
Банатски урбар 1780, Зборник Матице српске за друштвене науке 34 (1963), 75–91.
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током 60-их година, такође је дефинисана сељачка сесија (Ganzen Bauernhof) 
површине 37 јутара (24 јутра ораница, 6 јутара ливада, 6 јутара пашњака и 1 
јутро окућнице).18 Разлика између сељачке сесије на феудалним поседима и 
граничарског поседа није била у величини, већ у критеријуму поделе који је 
омогућавао граничарским домаћинствима да уживају знатно већи посед. Наиме, 
критеријум за расподелу сесионалног земљишта била је вучна стока за обраду. 
Једна сесија је додељивана на 8 волова, због чега је у пракси, највећи број до-
маћинстава уживао половину, четвртину или осмину сесије. На граничарској 
територији, посед је додељиван по одраслој војно способној мушкој глави, што 
је бројним домаћинствима у Банату, са већим бројем одраслих мушкараца, 
донело поседе неколико пута веће од основних 30 јутара. Одлука о расподели 
земљишних поседа граничарима Горњих компанија Илирске регименте 1768. 
године требало је да њихова домаћинства задржи уз Тису и Тамиш. Осим воље 
постојали су и повољни теренски услови за доделу великих поседа, што у већини 
других области није био случај. 

Расподела земље становницима Идвора 
– прилике у насељу 1769. године

Индивидуална расподела земље била је условљена приликама на терену, 
квантитетом и квалитетом расположиве земље. Неоснованост првобитног и 
нереализованог захтева за доделом 36 јутара укупног поседа по војно способној 
глави, уочава се на примеру односа, са једне стране, расположивог, а са друге 
стране, потребног земљишта у атару насеља Идвор. Године 1765. установљено 
је да атар овог насеља располаже са 10 284 јутра земље коју су домаћинства 
користила за обраду (од којих 5 353,5 јутара ораница и ливада и 4 930,5 јутара 
пашњака).19 Ако би се свакој граничарској глави доделио посед величине 36 
јутара, од којих 12 јутара за пашњаке, у атару је требало да буде 14 256 јутара 
обрадивог земљишта. Недостатак од 3 973 јутра за пашњаке могао је да буде 
надомештен припајањем пустаре Ковачица, са којом се идворски атар грани-
чио, чиме би, међутим, била обухваћена готово цела пустара (од 4 451 ¾ јутра). 
Имајући у виду да су пустаре (предије) уносно издаване под закуп компанија-
ма сточарских трговаца, овакав уступак се није могао направити. Одлуком 
да се граничарима додели у посед по 30 јутара, фонд потребног земљишта је 

18 G. Mraz, Das Banat von Temesvar in der Th eresianischen Zeit, in: Maria Th eresia als Königin 
von Ungarn, Schloß Halbturn 1980, 143; A. Reininger, Wolfgang von Kempelen und die Bevölke-
rungspolitik unter Maria Th eresia und Joseph II. im Banat (1. Teil), Analele Banatului XV (2007), 
197.

19 FHKA, BA, F. 52, Rote Nr. 187, folio 215. 
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надомештен припајањем мањег дела пустаре Ковачица (1 057 јутара). С тим 
проширењем пролећа 1768. године, фонд земљишта за расподелу граничарима 
(ораница, ливада и пашњака) дефинисан је на 11 340 јутара. У овај фонд није 
урачунато земљиште које су већ уживали официри (173 јутара), као и земљиште 
које је било неупотребљиво (1 481 јутара), а са којим је укупна површина ид-
ворског атара износила 12 994 јутра. Друга насеља Горњих компанија Илирске 
регименте нашла су се у сличној ситуацији.

Након проширења атара, извршена је расподела земље граничарима у Идвору 
и ново стање је картографисано 1769. године.20 На овом приказу лако се уоча-
ва резултат државне намере да своје приходе увећа тако што ће расположива 
земља у највећој могућој мери бити искоришћена за земљорадњу. Појединци-
ма је подељено укупно 8 124 јутара (4 386,96 хектара) ораница и ливада, што 
значи да је атар био искоришћен на 62,52% своје укупне површине. Оранице и 
ливаде су парцелисане за 177 домаћинстава, међу којима је осим тренутно ко-
ришћена 152, било и 25 поседа резервисаних за нова домаћинства (Nachwаchs). 
Рачунајући и резервне поседе, идворским домаћинствима укупно је додељено 
6 174,5 јутара ораница (3 550,33 ha) и 1 949,5 јутара ливада (1 052,73 ha). На 
карти из 1769. године нису приказани пашњаци, за које је одређен припојени 
део пустаре Ковачица.

Обрадиви део атара био је подељен на 5 делова, суседних потеса (Abtheilung), 
и то четири потеса ораница (означени са A, B, C и D) и један потес ливада (E). У 
оквиру сваког од потеса појединачне парцеле распоређене су у низу и обележене 
редним бројевима 1–177. Структура сваког додељеног поседа у Идвору (важи 
и за 25 резервних поседа) обухватала је парцелу у сваком од пет потеса, те се 
састојала од четири парцеле ораница и једне ливаде. Величина обрадивог поседа 
непосредно је зависила од броја војно способних мушкараца у домаћинству. Тај 
однос је условио постојање граничарских поседа различите величине. Основ-
ни посед је обухватао 24 јутра – 18 јутара ораница и 6 јутара ливада, у складу 
са прописом о величини граничарског поседа који није укључивао пашњаке. 
Највећем броју домаћинстава у Идвору (63 или 41,44% домаћинстава) додељен 
је управо посед од 24 јутра, што значи да је већина домаћинстава имала само 
једног одраслог, војно способног мушкарца. 

20 KA, Kartensammlung, G I h 242, Идвор. Попис земљишних власника и величинa њихових 
парцела са ове карте објављен је у: С. Пецињачки, Индивидуална расподела земље идворским 
граничарима 1769. године, Зборник Матице српске за историју 7 (1973), 124–128. 
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Табела 1: Број одраслих мушких чланова по домаћинству (1 до 6) и њихов земљишни 
посед у Идвору 1769. године21

Одраслих 
мушкараца у 
домаћинству

1 2 3 4 5 6

Број 
домаћинстава и 

удео у % 
(од 152 

домаћинства)

63 (41,4%) 51 (33,5%) 29 (19%) 7 (4,6%) 1 
(0,6%) 1 (0,6%)

Ораница по 
домаћинству 

(јутара)
18 36 54 72 90 108

Ливада по 
домаћинству 

(јутара)
6 12 18 24 30 36

Укупни 
обрадиви посед 
по домаћинству 

(јутара)
24 48 75 96 120 144

Већ је било речи о томе да је крајишки систем поделу и уживање обрадивог 
земљишта заснивао на броју војно способних мушких глава у домаћинству 
(највише 6 забележених мушких чланова у једном домаћинству). У домаћин-
ствима са већим бројем одраслих мушкараца посед је увећаван за основну 
јединицу од 18 јутара ораница и 6 јутара ливада. И поред тога, неки поседи су 
били нешто већи од начелно предвиђене површине. Одступање је приметно у 
потесу ораница Д, којим је био обухваћен део атара са мочварама. Претпоста-
вљамо да су веће парцеле ораница на овом потесу додељиване због теренских 
непогодности приликом премеравања или као надокнада за слабији квалитет 
земљишта. Одступања се у случају ливада такође могу објаснити положајем 
потеса Е, на рубу атара према пустари Ковачица. Примера ради, само једно 
од 7 домаћинстава са четири одрасла мушкарца имало је укупни обрадиви 
посед прописане величине – 96 јутара ораница и ливада, док је преосталих 6 
домаћинстава уживало поседе чија се величина кретала између 98 и 111 јутара. 
Слично, једином домаћинству са 5 одраслих мушких чланова додељено је 127,5 
јутара уместо прописаних 120 јутара, а једином домаћинству са 6 чланова 158 
јутара уместо прописана 144 јутра ораница и ливада.

21 У табели је приказана начелна подела, која је у највећој мери спроведена и у пракси. Ипак, 
поседи неких идворских домаћинстава, нарочито оних са већим бројем одраслих мушких 
чланова, каткад су били већи за по неколико јутара од начелно прописаних.   
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Осим обима расподељених парцела, уз помоћ карте Идворског атара може 
се реконструисати и начин на који су оранице обрађиване. Годишње су обрађи-
вана по два потеса, док су друга два потеса остајала на угару – потес А и Б су 
обележени као „прва година”, а потес Ц и Д као „друга година” по редоследу 
обрађивања. У случају када је обрадиво земљиште подељено на четири дела 
(потеса), примењиван је поступак којим је једна парцела коришћена само за 
једну врсту усева – летње или зимске, а потом остављана на угару. Земља је 
разоравана само једанпут годишње и усеви на њој су једанпут сакупљани. О 
начину на који је земљиште обрађивано у српским насељима сведочи опис који 
је у свом извештају од октобра 1768. године забележио командант Илирске 
граничарске регименте, потпуковник барон Сечујац. Његов опис структуре 
граничарског поседа потврдио је праксу поделе ораница на четири дела и обичај 
да се годишње стварно обрађује само једна половина (два потеса). Према ње-
говим речима, од земљишног поседа величине 30 јутара, требало је издвојити 
6 јутара за испашу стоке и 6 јутара за ливаде, тако да за оранице преостане 18 
јутара. Граничар оставља на угару 9 јутара од предвиђеног за оранице, док 9 
јутара, делећи на два дела, користи за летњу и зимску сетву. На пролеће сеје 
на по једном јутру кукуруз, зоб и јечам, а на два јутра просо, грашак, сочиво, 
лан и друго. За зимске усеве, пре свега пшеницу, преостаје 4 јутра. Сечујац је 
сматрао да посед од 30 јутара земље једва задовољава потребе издржавања јед-
ног домаћинства, ако се има у виду колико дажбина и обавеза граничар има.22 

Прве податке о начину на који су локалне заједнице уз Тису, Тамиш и Дунав 
обрађивале земљиште, забележили су приликом милитаризације поједини др-
жавни службеници. Обичај српских староседелаца да на нимало економичан 
начин користе расположиво земљиште, посведочен је у извештајима појединих 
државних службеника о приликама на територији Немачке банатске регимен-
те, тј. бившег Панчевачког дистрикта. Поменути привредни инспектор Антон 
Коцијан известио је о проблемима земљорадње и сточарства у колонизованим 
насељима, наводећи, између осталог, да је начин на који су „Раци” обрађивали 
земљу, а који су колонисти преузели, један од најлошијих. Обрадиво земљиште 
остављају на угару и по више година, а након што га једном разору у њега сеју 
летње усеве. Приликом сетве пшенице (зимских усева) потес разоравају два 
пута, али и са њега плодове сакупљају само једном годишње и поново остављају 
да лежи на угару више година. Због слабог разоравања земљишта, овде се више 
гајила трава него жито, па је само плодности земље могло да се захвали на томе 
што су уопште имали приносе. Замерано је и то што су ливаде кошене једанпут 
годишње, због чега је трава превише дуго и некорисно стајала, а резерве сена за 
зиму биле мале. Такође, ни пашњаци нису коришћени на рационалан начин, јер 

22 KA, HKR, 1771 – 39 – 137. 
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је стока држана заједно, кварећи испашу једна другој.23 Земљорадничка пракса 
код староседелаца у Панчевачком дистрикту, којом су поједини потеси ораница 
неекономично коришћени само једном пре него што су остављани на угару, 
подудара се са поменутим описима о начину обрађивања земљишта у српским 
насељима између Тисе и Тамиша. Овај обичај потврдила је и подела ораница 
на четири потеса у Идворском атару из 1769. године, па се може закључити да 
је он, по свему судећи, преживео државну интервенцију. 

Расподела земље колонистима и староседеоцима у Ковину 
– прилике у насељу 1771. године

Рационализација у пољопривреди огледала се у тенденцији планског смањи-
вања површина на угару и постепеног увођења других начина обнављања 
земљишта. Рационалнији начин обрађивања земље, који је подразумевао гру-
писање ораница свих домаћинстава на три различита места (потеса) у атару, у 
Банату се појавио тек са државном расподелом ораница колонистима. У коло-
нистичким насељима је један од три потеса остајао на угару, а на друга два су 
засејавани летњи и зимски усеви, тако да је годишње коришћено 2/3 обрадиве 
површине појединачног поседа. У сваком случају, тропољни начин обрађивања 
земљишта подразумевао је смену сезонских радова и усева на свакој од обради-
вих парцела. Након првог разоравања у пролеће за летње усеве (кукуруз, зоб, 
јечам, просо, лан, поврће), следила су два разоравања у јесен за зимске усеве 
(пшеницу, раж, јечам), а потом је земљиште остављано на угару. У српским 
граничарским насељима, као што се из поменутих описа и на примеру Идво-
ра може потврдити, однос угара и обрађене површине годишње, чак и након 
расподеле земље појединцима, износио је мање рационалних 50%.

Насеља на територији Панчевачког дистрикта била су под цивилном јурис-
дикцијом до 1764. Те године је у насељима овог дистрикта (Сефкерин, Јабука, 
Немачко Панчево, Српско Панчево, Старчево, Омољица, Брестовац, Плочица, 
Ковин, Острово, Гај, Дубовац) спроведено изјашњавање о статусу – цивилном 
или граничарском, а домаћинства која су се изјаснила за цивилни статус морала 

23 KA, HKR, 1768 – 3 – 563. У вези са земљорадњом забележио је: „Alle die Cameradschaft en be-
stellen den Ackerbau nach der Art der Raizen, die eine der schlechtesten ist. Sie besteht kürzlich in 
dem: daß sie ein Erdreich, das viele Jahre Brach gelegen ist, nur einmal aufackern, und in die frische 
unbearbeitete Erde gleich das Sommer Gеtreid anbauen. Zu dem Weitzen ackern sie ein dergleichen 
Brach gelegenes Feld nur zweymal. Fechsene nur allemahl einmahl auf einem Felde und lassen es 
wiederum viele Jahre Brach ligen. Da nun das hiesige niedrige Erdreich häufi ges Graß tragt, so wird 
das leztern mit dem einmahl oder zweymal Ackern niemahls verlieget, und von daher kömmt es, daß 
man allhier mehr Graß als Getreid fechset, und man hat es der auserordentlichen Fruchtbahrkeit des 
Erdreichs allein zu verdanken, daß man bey dieser schlechten Bestellung des Ackerbaus gleichwohl 
etwas Getreid erbauet, und man würde sicherlich in andere Ländern, die wenige Fruchtbahr sind, 
auf diese Art keine Halm erfechsen.” 
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су да напусте милитаризована насеља. На место српских исељеника досељени 
су колонисти, ислужени војници гарнизонских регименти. На овај начин су 
у периоду 1764–1774. године створена мешовита насеља, која су насељавали 
преостали староседеоци „Раци” и, у новоуређеним деловима, досељени коло-
нисти „милитари”. Урбар за насеље Ковин из 1771. године, представља драгоцен 
извор који сведочи о резултатима земљишне организације код колониста, али 
и код преосталог, српског становништва.24 

У време састављања Урбара у Ковину су се налазила 103 староседелачка и 
181 колонистичко домаћинство. Број српских староседелачких домаћинстава 
стагнирао је још од 1764. године, када се за останак у Ковину под војном влашћу 
изјаснило 95 кућних старешина.25 Са друге стране, у наредним годинама број 
колониста је стално растао. У пописима из 1767. и 1768. године наводи се да је 
у Ковину било 26 колонистичких задруга са по 4 домаћинства – 104 породице. 
Поред њих се у списковима из 1767. године помиње још 40 колониста/породица 
које су насељене и нису размештене по задругама, а које су закључно са априлом 
1768. завршиле са својом првом јесењом и пролећном сетвом, иако им стока и 
алат још увек нису били додељени. Пролећа 1768. њихов број се очито повећао, 
јер је у Ковину евидентирано, поред ових, још 77 колониста који нису обавили 
ниједну сетву.26 Број колониста по насељима мењао се из месеца у месец, али је, 
осим прилива нових досељеника, одређени број њих, из различитих разлога, у 
међувремену и нестао са спискова присутних. Задружна организација је убрзо 
напуштена, а број колониста је у сваком од насеља-компанија ове регименте, па 
и у Ковину, одређен на 190 (са 10 официра свака компанија је бројала 200 лица). 
Јуна 1770. године војне власти су изразиле наду да ће ковинска компанија бити 
комплетирана до краја те године.27 То се очито није десило, јер је 1771. године 
још увек било 9 упражњених поседа резервисаних за колонисте. 

Укупна површина ковинског атара обухватала је 11 499 јутара и 1 466 клаф-
тера. Земљиште које је расподељено детаљно је описано у члановима Урбара. 
За 190 колониста-милитара (181 стварно насељен и 9 резервних поседа) пар-
целисано је и расподељено обрадиво земљиште, оранице и ливаде, површине 
4818 јутара и 1 020 клафтера, док је у власништву староседелаца убележено 3 
587 јутара и 800 клафтера обрадивог земљишта. Непосредно под ораницама 

24 Urbarium von Kubin 1770, књига у приватном власништву. Одредбе Урбара и сумарни преглед 
земљишних власника и парцела у њиховом поседу приређени су за штампу, у: Ј. Илић, Урбар 
насеља Ковин (1771. година), Мешовита грађа – Miscellanea XXXIII (2012).  Подаци о Ковину 
у другој половини 18. века, у: С. Пецињачки, Граничарска насеља Баната (1773–1810), II том 
(Ј–Ч), Нови Сад, 1985, 438–451. 

25 Д. Поповић – Ж. Сечански, Грађа за историју насеља у Војводини, Нови Сад, 1936, 91–93. 
26 KA, HKR, 1768 – 3 – 497/5, folio 123. 
27 KA, HKR, 1771 – 39 – 44, folio 319-324. 
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и ливадама нашло се 73,10% целог атара. Ковински атар је садржао и више од 
земље која је расподељена овим домаћинствима, а у коју су осим некорисне и 
плављене спадале и мање површине предвиђене за сађење шума, општински 
пашњак и винограде. Сваком од 190 колонистичких домаћинстава додељен је 
обрадиви посед исте површине – 15 јутара ораница (по 5 јутара у три потеса) 
и 10 јутара ливада (5 јутара на неплављеном и 5 јутара на плавном подручју). 
Величина породица није играла улогу приликом расподеле земље, јер су сва 
колонистичка домаћинства, без изузетка, имала само по једног одраслог муш-
ког члана као кућног старешину. Ови недавно отпуштени ислужени војници, 
могли су имати жене и децу, али бити и без њих. Способност ових појединаца/
породица за обављање пољопривредних радова била је више него скромна. 

Цео колонистички посед у Ковину величине 25 јутара (15 јутара ораница и 
10 јутара ливада) може се упоредити са величином поседа додељеног гранича-
рима Илирске регименте од 30 јутара, који се, изузимајући 6 јутара пашњака, 
сводио на 24 јутра за обраду (18 јутара ораница и 6 јутара ливада). Подела 
земље колонистима у Ковину усклађена је са одликама расположивог терена, 
али и већ усвојеним начелима. Наиме, колонистички посед на територији Не-
мачке банатске регименте прописан је још 1769. године одредбом заједничког 
Урбара за сва насеља ове регименте, којом се налаже да сваком колонистичком 
домаћинству буде додељено по 10 јутара ораница и 5 јутара ливада, али и 5 
јутара резервног земљишта и ½ јутра шума (новозасађених).28 Поређења ради, 
у Урбару насеља Јабука из 1769. године, колонистима је поименично додељено 
по 10 јутара ораница (по 3 1/3 јутра у сваком од три потеса) и 5 јутара ливада.29 
Претпостављамо да су прилике на терену утицале на то да колонистима у Ко-
вину буде додељено 5 јутара ораница више од начелно предвиђених. Начин на 
који је земља у власништву колониста обрађивана описан је у 18. члану Урбара, 
којим је предвиђено да оранице буду подељене на три дела и размештене у три 
различита потеса, које би власници користили за летње усеве, зимске усеве и 
угар. Читав тропољни земљишни поредак, будући „најкориснији и стога не-
избежан”, стављен је под надзор команданта компаније.30

Обрадиви поседи у власништву ковинских староседелаца, за разлику од оних 
додељених колонистима, нису били уједначених димензија нити су почивали 
на истим принципима поделе. Према 19. члану Урбара, српска домаћинства су 
се изјаснила о површини својих поседа „према потребама својих економија”, а 

28 KA, HKR, 1769 – 4 – 17, folio 5–15: Urbarium bey der Militar Ansiedlung des Kay: König: Deutsch-
Bannatischen Gränitz Regiments, und zwar bey der Dörfern Opawa, Sefk erin, Jabuka, Deutsch 
Panczova, Raczisch Panczova, Starczova, Prestovacz, Homolicza und Cubin. Идентичан примерак 
сачуван је и под сигнатуром: KA, HKR, 1772 – 39 – 21. 

29 KA, HKR, 1769 – 4 – 17, folio 18–39.
30 Урбар насеља  Ковин, члан 18 и 19. 
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они су им у складу са њиховом жељом премерени и препуштени на коришћење 
као и милитарима – оранице у три, а ливаде у два потеса. Овај принцип поделе 
разликовао се од поделе по граничарској глави у случају Илирске граничарске и 
Немачке банатске регименте (као и других крајина). Величина ораница и ливада 
о којој су се староседеоци својевољно изјаснили, била је, како се показало, засно-
вана на стварној способности њихових домаћинстава да земљу обраде вучном 
стоком. Ковинци су живели и организовали послове према својим обичајима, па 
је и овде, као и у насељима Илирске граничарске регименте, приликом обрађи-
вања земље на једног вола долазило просечно нешто више од 10 јутара њива. 
На основу података из пописа Ковина из 1767. године, српска домаћинства са 
једним до два вола су, по правилу, имала 10, 20, 25, и ретко 30 јутара ораница, 
домаћинства са три вола – 30 или 40 јутара ораница, домаћинства са четири 
вола – 40 или 50 јутара ораница. Само два домаћинства су се издвајала, једно 
са 6 волова на 60 јутара ораница и 50 јутара ливада, и друго, протопоповско 
домаћинство, са 8 волова на 100 јутара ораница и 50 јутара ливада. У просеку, 
на једног вола (од укупно 99 грла) те године долазило је 10,59 јутара ораница.31 
Изгледа да се број волова у српским општинама спорије мењао него површине 
под ораницама. У Ковину је 1776. године забележено 115 волова и укупно 2 022 
јутра ораница, тако да је на једног вола долазило 17,58 јутара ораница.32 Као 
оријентир ће послужити и подаци из 1780. године. Просечна површина оранице 
која је те, 1780. године, долазила на једног вола у околним местима – Сефкерин, 
Сакуле, Баранда, Фаркаждин, Перлез, Сиге, Леополдово и Ботош, кретала се 
између 8,54 и 16,72 јутра по волу.33 Тада је у Идвору било 390 вучних волова на 
4 596 јутара ораница, те је на једног вола долазило 11,7 јутара обрадиве земље, 
приближно колико и у Ковину 1771. године. 

Реорганизација је захватила ковински атар у целини, због чега је староседелач-
ки обрадиви посед добио структуру сличну колонистичком поседу. Површине 
од 18 или 24 јутра ораница и ливада нису играле улогу у српском делу Ковина, 
већ су њихове оранице биле структуре као и код колониста – величине од по 
5, 10, 15, 20, 25, 30 или више јутара, и распоређене у три потеса. Осим структу-
ре, ни величина ораница код већине староседелаца није се разликовала од оне 
забележене код колониста. Међу 103 староседелачке породице било је 10 оних 
које нису имале оранице у свом власништу. Оранице од 5, 10 и 15 јутара имало 
је 63 домаћинства (67,74% од 93 домаћинства са ораницама). Другим речима, две 
трећине српских домаћинстава имало је оранице на површини мањој (56,98%) 
или једнакој (10,75%) ораницама новодосељених колониста-милитара. 

31 KA, HKR, 1767 – 3 – 651. 
32 KA, HKR, 1777 – 28 – 78, folio 120–121.
33 KA, HKR, 1780 – 23 – 30, folio 33.  
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Табела 2: Оранице у власништву српских домаћинстава у Ковину 1771. године 

Површина ораница 
(јутара) Број домаћинстава и удео у % (од 103)

без ораница 10  9,70%

са 5 јутара 12 12,09%

93 (90,29%)

10 41 44,08%

15 10 10,75%

20 5 5,37%

25 4 4,30%

30 11 11,82%

40 4 4,30%

50 1 1,07%

60 4 4,30%

75 1 1,07%

Укупно 103  100%

У погледу ливада задржало се више обележја старог начина обрађивања земље 
у Ковину. Приликом расподеле, српска домаћинства су се изјаснила за посед ли-
вада једнак површини ораница, који је заједно са резервним ливадама на плавном 
терену, упола мањим од површине ливада на неплављеном терену, чинио већи део 
у структури појединачног староседелачког поседа. Ова појава се може објаснити 
теренским одликама ковинског атара, али и трговачком и сточарском професио-
налном оријентацијом његовог становништва. Оранице нису чиниле већи и про-
изводно важнији део поседа, барем не онако како је то држава желела и применила 
у структури колонистичког поседа. Држава је колонисте плански оријентисала на 
земљорадњу, због чега им је на располагање ставила само по 5 јутара ливада (и 5 
резервних), које су у структури њиховог појединачног поседа чиниле мањи део 
(60% ораница и 40% ливада). О предности коју је сточарство имало над земљо-
радњом, сведочи податак да се међу 103 староседелачка домаћинства није нашло 
ниједно које у свом власништву није имало ливаду. Осим тога, површине ливада 
у власништу 51 домаћинства (49,51% свих староседелачких домаћинстава) биле 
су веће од површина под њиховим ораницама.34 
34 О заступљености сточарства сведочи и 910 јагњади пописаних на име десетине у Ковину 1769. 

године. Ова дажбина је на територији регименте била већа само у Српском Панчеву (1858 
јагњади) и Опову (1885 јагњади): KA, HKR, 1769 – 4 – 32, folio 109.
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Табела 3: Ливаде у власништву српских домаћинстава у Ковину 1771. године

Површина ливада (јутара) Број домаћинстава и удео у % (од 103)
7 ½ 36 34,95%
15 39 37,86%

22 ½ 4 3,88%
30 11 10,67%

37 ½ 4 3,88%
45 7 6,79%
60 1 0,97%

114 ½ 1 0,97%
Укупно 103 100%

*

У српским насељима Илирске регименте државна интервенција је била 
ограничена на расподелу земљишних поседа појединцима и стварање првих 
спискова свих земљишних власника нумерисаних парцела. Упркос бројним кри-
тикама затеченог стања и начина коришћења и обрађивања земљишта, држава 
се није упустила у мењање устаљених обичаја. Са једне стране, граничарима у 
Идвору земљиште је расподељено појединачно и дефинисани су делови атара 
намењени за оранице и ливаде. Са друге стране, истовремено је допуштено 
да структура ораница задржи облик својствен старом начину обрађивања – 
подељене у четири потеса, од којих је годишње један потес коришћен само за 
једну сетву, а угар заузимао половину обрадивог земљишта. 

Већ 1772. године општина Идвор је структуру атара изменила у корист па-
шњака, па је порез плаћала за 7 610 јутара ораница и ливада и 3 729 пашњака. 
Према попису из 1780. године становници Идвора су обрађивали ¼ ораница 
мање него 1769. године. Док је површина ливада у атару насеља 1780. године 
износила готово непромењених 1 915 јутара, укупна површина ораница смањена 
је на 4 596 јутара.35 Четвртина ораница вероватно је претворена у пашњак. Фонд 
обрадивог земљишта, ораница и ливада, до 1780. године постао је приближнији 
површини која је обрађивана 1765. године, неколико година пре расподеле 
земље појединцима. Смањењу обрадивих површина у корист пашњака веро-
ватно је допринела и чињеница да, упркос очекивањима, број домаћинстава 
није порастао. Број домаћинстава у Идвору је стагнирао и 1802–1803. године, 

35 KA, HKR, 1780 – 23 – 30, folio 33. 



199Расподела земље граничарима у Банату – примери насеља Идвор 1769. и Ковин 1771. године 

када их је према једном црквеном попису убележено 156, и 1811. године, када 
је према државном попису евидентирано 160 кућа.36 

Приликом пописивања демилитаризованих насеља Илирске граничарске 
регименте 1773. године, коморски службеници су испитивали, између осталог, 
и то да ли је подела земљишних парцела извршена или их заједница још увек 
додељује сваке године изнова. Овај податак сугерише претпоставку да државна 
расподела земље или није обухватила сва насеља бивше регименте, или то да су 
њени резултати брзо замењени старим обичајима. Развојачена насеља су 1774. 
године царском привилегијом сврстана у Кикиндски дистрикт под коморском 
влашћу. Будући да је становницима овог дистрикта 1801. године услишена мол-
ба за нову расподелу целокупне обрадиве земље, као и пустара,37 сигурно је то 
да су резултати државне расподеле из 1768. године избрисани до краја века. 
Слично, у насељима суседног Потиског дистрикта чак и током 19. века забе-
лежени су неуспели покушаји државних комисија да премере и појединачно 
расподеле земљу (1784, 1796, 1814, 1829). Становници Потиског дистрикта су 
и 1787. године обрађивали не више од 1/6 земљишта својих атара.38

Графикон 1: Површине обрадивог земљишта (ораница и ливада) у атару насеља Идвор 
1765–1780. године

Укупна површина ораница и ливада у атару насеља Идвор 
1765-1780. године
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И док је домет државне интервенције у земљишним приликама насеља 
Илирске граничарске регименте у Банату био ограничен на расподелу земље, 
у насељима Немачке банатске регименте утицало се и на начин обрађивања 
земље. Обрадиви део атара је истовремено парцелисан и расподељен и ста-

36 С. Пецињачки, Граничарска насеља Баната (1773–1810), I том (А–И), Нови Сад, 1982, 328.
37 В. Стајић, Великокикиндски диштрикт 1776–1876, Нови Сад, 1950, 140, 148.
38 А. Хегедиш, Аграрни односи у Потиском дистрикту, 40–41.
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роседеоцима и колонистима у истоветној тропотесној структури. Власници 
парцела у сваком од потеса, на овај начин, били су принуђени да општински 
усклађују послове, па је овакав начин обрађивања земље у будућности претпо-
стављао јачање сеоске општине. И поред тога, војне власти су изашле у сусрет 
староседеоцима Ковина, расподелиле им онолико земље колико су појединачно 
захтевали и допустиле да се изјасне за веће површине под ливадама, по чему 
се њихов посед разликовао од колонистичког. Учвршћивању успостављеног 
стања допринела је и чињеница да је командантима граничарских компанија на 
територији регименте додељена улога надзорника над земљишним поретком.

Графикон 2: Површине под ораницама у власништву српске заједнице у Ковину 1767–
1776. године

Пораст површина под ораницама у српској заједници у Ковину 
1767-1776. године (у јутрима)
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Српска домаћинства у Ковину су у наредним годинама наставила да улажу 
у земљорадњу, о чему сведоче подаци о порасту површина под њиховим ора-
ницама, нарочито ако се има у виду да је број ових домаћинстава стагнирао 
– 95 (1767. године), 103 (1771) и 106 (1776). По свему судећи, пораст површина 
ораница омогућен је на рачун ливада, чија се површина смањила на свега 842 
јутра.39 Објашњење се може тражити и у побољшању тржишних услова у тргови-
ни житом услед његове опште несташице 1770–1772. године. Насеља на Дунаву, 
попут Ковина, имала су на располагању транспорт воденим путем и турско 
тржиште у суседству. Промена у овом смеру посведочила је о успеху државне 
интервенције у колонизованим насељима, али и о пуном праву заједнице да 
земљиште које јој је једном додељено користи у складу са својим потребама, 
мењајући приоритете током времена. 

39 KA, HKR, 1777 – 23 – 78, folio 120–121. 



201Расподела земље граничарима у Банату – примери насеља Идвор 1769. и Ковин 1771. године 

Скица: Структура атара Идвора, након његовог проширења 1768. године, а пре распо-
деле земље граничарима (према карти: MOL, Terkep, S 1 No 0049)
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Карта: Катастарска карта Идвора из 1769. године, после расподеле земље граничарима 
(ÖStA, KA, Kartensammlung, G I h 242) 
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LAND DISTRIBUTION TO THE FRONTIERSMEN IN BANAT – 
EXAMPLES OF THE SETTLEMENTS: IDVOR 1769 AND KOVIN 1771

Summary:

Aft er its occupation in 1718, Banat enjoyed a status of a province under the 
administration of the central fi nancial Court Chamber and its state administration 
in Timişoara. By the time the Chamber Administration was abolished in Banat (1778) 
and its property sold out (1780), the state managed to put through some reform 
measures in both the social and land ownership terms in a part of the militarised 
zone – the Illyrian Frontier Regiment and the German Banat Regiment. In the 1768-71 
period, the local population and the colonists of the two regiments for the fi rst time 
got their individual arable land plots, with their names entered in the land registry, 
with the area structure determined by its purpose, and to some limited extent, even 
certain changes in land farming were introduced. Th e expected result was an increase 
in the state income from the land. Th e sources about the land registries of that period 
are rather modest, but some specifi c features of the farming practice could be found 
in the individual cases of Idvor (the Illyrian Regiment) and of Kovin (the German 
Regiment). 

Aft er the areas of the so called Upper Companies of the Illyrian Regiment had been 
measured up, extended where necessary and precisely defi ned and mapped, in April 
1768 a decision was made to grant each frontiersman 30 Jochs (1 Joch – 0.575 ha) of 
land. Such an estate consisted of 24 Jochs of arable land and meadows and 6 Jochs of 
pastures. In order to meet the prescribed norm, in the settlements where there was not 
enough land, the authorities attached the areas of the nearby wasteland and unused 
parts of land or even decreased the value of a Joch, and in some places, where land 
quality was poor, more Jochs were granted. Furthermore, the actual circumstances 
in the fi eld resulted in some variations in the land distribution, making the estates to 
diff er by some square klaft er or even Jochs. Th e land was granted per an adult male, 
eligible to join the army, which enabled numerous Banat Frontier families with several 
adult men to get estates much larger than the prescribed 30 Jochs. 

Another important innovation in the farming sector was that the state linked the 
measured and prescribed land plots to particular owners who were then registered 
in the land registry. In Banat and Bačka, where the arable land was abundant, the 
communities of farmers practiced co-operative seasonal farming of certain areas, 
as much as their households needed. In the 1773 offi  cers were given instructions 
to determine whether the land plots had already been distributed (to individual 
owners) or the community was still doing the distribution anew each year. Also, the 
farmers did not cultivate more land than it was necessary for the household. Instead 
of cultivating the land, they used it for other lucrative activities, such as gathering hay 
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and for pastures. Some information on this practice can be found in a report dated 
August 1769, mentioning some of the members of Serbian population who were not 
farming the land but were raising livestock. 

Th e attempts to make the individual land plots permanent and to make them 
part of the defi ned land areas under defi nite owners, as well as to defi ne the land 
areas meant for fi elds and pastures constituted a crucial change in the way the land 
was disposed of among the Banat population. Th e same principle was applied when 
land was distributed among the colonists, whose communities, at that time, were 
created in the area between the Tisa, the Tamiš and the Danube rivers. Th e structure 
of arable land and the individually distributed plots in Idvor were recorded on a map 
dating from 1769, while in the case of Kovin, there is an Urbarium dating from 1771. 

Aft er the area of the Idvor settlement was extended at the expense of the 
Kovačica wasteland (1768) and the land was distributed among the frontiersmen 
(1769), the whole area was mapped. Th e map shows the result of what the state 
wished to accomplish – to increase its revenues by individual exploitation of land 
through farming, (as a result, 62.52% of the total land area of the settlement was 
used for farming). Th e cultivated arable land and meadows were parcelled out to 
177 households. Th e arable section was divided into 5 parts, the neighbouring tracts 
(Abtheilung), of which 4 were for the arable land plots (marked A, B, C and D) and 
one was for the meadow plots (E). Each household in Idvor owned four parcels of 
arable land and one of meadow. Th e size of the arable land depended directly on 
the number of the military capable male adults in a household. Due to such a ratio, 
private estates diff ered in size. A basic estate covered 24 Jochs – 18 Jochs of arable 
land and 6 Jochs of meadows, which was in accordance with the prescribed size of 
the frontiersman land, excluding the pastures. Most of the Idvor households (64 
households, or 41.44%) got such estates (24 Jochs), which means that most of them 
had one military capable adult male. With a help of the Idvor cadastre map, we can 
reconstruct the way the land was cultivated. Two tracts a year were usually done (for 
Sommer or Winter Frucht), while the other two were left  fallow (Brach) – the tracts 
A and B were marked “the fi rst year”, while the C and D were “the second year”, by 
the order of cultivation. 

Th e state intervention in the Banat Illyrian Regiment settlements was limited to 
the land distributions (Idvor example), while in the case of the German Regiment 
settlements, the interventions included the manner of cultivating the land (Kovin 
example). A more rational way of land farming, i.e. grouping the fi elds of all the 
households into three diff erent areas within a settlement, started with the state 
distribution of land to the colonists. In those colonists’ settlements, one of the three 
tracts was left  fallow, while summer and winter crops were sowed on the other two, 
so annually, 2/3 of the individual arable land portions were cultivated. Th e three land 
tracts structure in the colonists’ estates was also applied in the land distribution of 
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the Serbian population. In this way, the owners of the plots were forced to adjust 
their farming activities to the community. Th e practice was even more strengthened 
when the frontier companies’ commanders on the regiment territory were assigned 
a role of a supervisor over the land use order. 

In 1771 in Kovin, there were 103 households of the Serbian residents and 181 of 
the colonists. Th e total Kovin area covered 11,499 Jochs (6,538 ha). For the colonists, 
4,818 Jochs of arable land and meadows were parcelled out and distributed, while 
the Serbian residents registered 3,587 Jochs of arable land and meadows. Th e arable 
fi elds and meadows covered 73.10% of the settlement (the total being 8,406 Jochs 
or 4,833 ha). 

Each colonist household got the arable land of 15 Jochs of arable fi elds (per 5 
Joch in three tracts) and 10 Jochs of meadows. Th e size of the colonist family had 
no role in the land distribution, while the heads of these families were their only 
male members. Th e colonists estates in Kovin, covering 25 Jochs of land (15 Joch of 
arable fi elds and 10 Jochs of meadows) could be compared to estates distributed to 
the Illyrian Regiment frontiersmen – 24 Jochs (18 Jochs of arable fi elds and 6 Jochs 
of meadows). Th e Article 18 of the Kovin Urbarium prescribed the manner of land 
cultivation, according to which the ploughed fi elds were divided into three parts and 
distributed in three diff erent tracts, which then the owners cultivated with summer 
and winter crops or left  fallow. 

Unlike those distributed to the colonists, the arable land estates owned by the 
original Kovin residents were neither of same dimensions nor based on the same 
principle of distribution. According to the Urbarium Article 19, the Serbian households 
made their requirement about the estate areas “according to their economic needs”. 
Such a distribution principle diff ered from the one applied to the frontiersmen in other 
military frontiers. Th e reorganisation included the whole Kovin area, which made 
the arable land structure owned by the original residents quite similar to that of the 
colonists’ estates. In the years to follow, the Serbian community in Kovin continued 
to invest in farming, which can be confi rmed by an increase of the arable land area. 
An explanation to the phenomenon can be also found in an improvement of market 
conditions in wheat trade, due to its shortage in the 1770-1772 period. Th e settlements 
along the Danube, like Kovin, had access to the waterway transportation and the 
nearby Turkish market at their disposal. Changes in the arable land structure in Kovin 
were an indicator of a successful state intervention in the colonised settlements, but 
also of the community rights to use the distributed land according to its needs, in 
time changing their priorities. 
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ПРИМЕРИ УНИЈАЋЕЊА СРПСКОГ НАРОДА
 У ХРВАТСКОЈ ДО КРАЈА XVIII ВЕКА

Апстракт: Унијаћење се јавило на просторима Хабзбуршке монархије као тежња да 
се православни у Монархији (Срби) преведу на католичку веру. Оно је такође у свом 
облику а и времену настанка било тежња унификацији Монархије, односно просвеће-
ног апсолутизма, као европске идеје владања. Оно је имало за последицу да су многи 
крајеви Хрватске, одвајкада насељени српским народом, постали покатоличени, а нека-
дашњи српски народ у њима се претопио временом у хрватски народ. Овај рад се бави 
и настанком српских манастира, пре свих Марче и Лепавине, који су постали главна 
духовна средишта српског народа на тлу Хрватске, као и главне тачке отпора унијаћењу.

Кључне речи: Хабзбуршка монархија, унијаћење, Марија Терезија, Срби, Хрватска, 
војне крајине

* * *

Гркокатолици (унијати) настали су као последица тежњи Римокатоличке 
цркве да се путем њих поврати изгубљено јединство хришћанског Истока и 
Запада. Оно је, у ствари, покушај преобраћења православних народа и њихо-
вог придруживања европској култури и цивилизацији, западним тековинама, 
католичанству као вери. У погледу обреда готово да нема промена, осим што 
се уместо матичног поглавара (патријарха) признаје папа, који важи за наста-
вљача службе Светог Петра као првосвештеника Цркве. Литургија се служи на 
квасном хлебу, свештенство носи браде и жени се, у цркви се налази иконостас, 
клупа за седење нема. 
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Најизраженији утицај унијатства био је на просторима Хабзбуршке монар-
хије, где је оно постало оружје и оруђе за борбу против протестантизма, као 
и против православља (припадника српског народа). Оно је спровођено под 
утицајем и залагањем аустријских царских власти, а припадници других вера, 
нарочито православни, имали су великих проблема да се одбране од њега. Оно 
почиње да јењава крајем XVIII века, после Едикта о верској толеранцији из 
1781. цара Јосифа II, али се његови трагови и смањени покушаји у Монархији 
осећају до средине XIX века. 

Хабзбуршка монархија је себе сматрала симболом и чуваром европске кул-
туре и цивилизације, што је због њених победа против Турака уистину и тачно. 
Она је такође сматрала да је једино католичка вера истински погодна за Европу, 
и да ниједна друга не би смела да постоји, нити да се толерише на тлу Монархије. 
Због таквих ставовова, српски народ на њеним просторима је био изложен 
сталним нападима, са тежњом да се кроз процес унијаћења промени његово 
биће, те да он уистину постане прави, ратнички, католички чувар Монархије, 
њених граница и тековина.1

* * *

Сусрет православних Срба у средњовековној Угарској, а потом у Хабзбурш-
кој монархији, са Средњом и Западном Европом и њеним тековинама био је 
оствариван кроз одбрану тих простора од Турака, односно, Срби су коришћени 
за затварање праваца према Будиму, Пешти и Јадранском мору. То је уједно био 
и простор деловања Католичке цркве, која је себе сматрала чуваром европске 
цивилизације и културе. Она је већ од XIII века, а нарочито од покушаја ства-
рања Фирентинске уније у XV веку, као битну тачку свог програма истакла 
настојање да православне народе у Јужној и Источној Европи преведе на унију, 
односно католичанство.2 Према декларацији о унији, усвојеној у Фиренци 1439, 
утврђено је да „Света, Римска црква чврсто верује, да нико, који не припада 
католичкој цркви, не само незнобошци, него Јудеји ни јеретици, ни шизма-
тици, не могу ући у царство небеско, него ће сви поћи у вечни огањ, који је 
спремљен за ђаволе и за његове анђеле, ако се пред смрт не обрате к тој Цркви”.3 
1 О унијаћењу поближе: Алекса Ивић, Сеоба Срба у Хрватску и Славонију, Сремски Карловци, 

1909; Алекса Ивић, Марчанска епископија, Братство, Београд, 1926; Радослав Грујић, Пакрачка 
епархија, Нови Сад, 1930; Јован Радонић, Римска курија и јужнословенске земље, Београд, 
1950; Радослав Грујић, Апологија српског народа у Хрватској и Славонији, Београд, 1989 
(репринт); Душан Кашић, Отпор марчанској унији,Београд, 1986: Манојло Грбић, Карловачко 
владичанство, Топуско, 1990 (репринт); Славко Гавриловић, Из историје Срба у Хрватској, 
Славонији и Угарској, Београд, 1993.

2 Славко Гавриловић, О унијаћењу и покатоличавању Срба у Хрватској, Славонији и Угарској, 
Зборник о Србима у Хрватској, бр. 3, Београд, 1995, 6–9.

3 Манојло Грбић, Карловачко владичанство, Топуско, 1990 (репринт), књ. I, 189.
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Оваква размишљања о западној хришћанској цркви, која је себе називала по-
себном „Римском црквом” са девизом extra romanam ecclesiam non salus, односно 
да нема спасења него у Римској цркви, погодила су свом силином православ-
не на територији средњовековне Угарске државе и њеним каснијим деловима 
припојеним Хабзбуршкој монархији.4 Папском настојању да се истребе „ши-
зматици’’, односно православни приклонио се у више наврата и Хрватски са-
бор, као саставни део Угарске, који је у време католичке противреформације 
у XVI веку донео посебне законске чланке 1548, 1550 и 1563. године, којима се 
Хрватска проглашавала као искључиво католичка земља, те да у њој не може 
постојати друга вера осим римокатоличке. Ове одлуке су се првобитно од-
носиле на протестанте, али ће приливом српског становништва и стварањем 
војних граница на тлу средњовековне Хрватске, оне бити уперене против њих.5 
Притисак и организованији рад Католичке цркве на покатоличавању право-
славних у бившој средњовековној Угарској, односно земљама круне Светог 
Стефана, започиње настанком Конгрегације за пропаганду вере (Congregacio 
de propaganda fi de) 1622. године у Риму, која је имала изричит задатак да се 
бори за ширење католичке вере, у свим земљама, поготово на европском тлу, 
не зазирући при томе да путем борбених и учених фрањеваца и језуита, продре 
и у турске земље настањене хришћанским (православним) становништвом.6 У 
почетку свога рада, Конгрегација није толико радила на преобраћивању нез-
нобожаца у хришћанство, колико је тежила ширењу римскога (католичког) 
утицаја на православну веру и истовременом сузбијању протестантизма. 7 На 
седници Конгрегације 6. децембра 1622. папа Гргур XV истакао је знање језика 
као особиту квалификацију за успешан рад мисионара. На основу те његове 
иницијативе, издата је наредба носиоцима духовних редова да међу својим 
редовницима изаберу зналце илирскога (српскога), грчкога и арапског јези-
ка, који би отворили школе за учење тих језика и спремање мисионара.8 Тако 
организованим деловањем Конгрегације за непуних тридесет година вршен 
је изузетно велики притисак на рубне делове српства настањеног у Отоман-
4 Исто, 190.
5 Радослав Грујић, Апологија српског народа, 23; Славко Гавриловић, О унијаћењу и 

покатоличавању Срба у Хрватској, Славонији и Угарској, 8.
6 Конгрегација за пропаганду вере (Congregacio de propaganda fi de) основана је посебном булом 

(Inscrutabili divinae providentiae) папе Гргура XV дана 22. јуна 1622. у Риму. Конгрегација је 
руководила радом мисионара у целом свету. Пре формирања Конгрегације, католичким 
мисијама у иностранству су руководиле старешине појединих духовних редова, а од 1622. 
она је преузела у своје руке све послове око ширења вере. Оставила је иза себе огроман архив 
од преко 7 000 томова непроцењиве архивске грађе, која је до данас само делимично обрађена. 
(Јован Радонић, нав. дело, 27–28)

7 Јован Радонић, нав. дело, 28.
8 Исто.
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ској империји и Хабзбуршкој монархији. На удару су се ускоро нашли Срби у 
Банату и Поморишју, који су се тада, у XVII веку, налазили у оквирима Ото-
манске империје. 9 Тако су нестали, преведени у унију Срби Крашовани, који 
су се настанили у Банату крајем XIV века. Око 1650. на простору Липове и 
Карансебеша, босански фрањевци су као папски мисионари покатоличили 13 
српских села, али је њихову даљу акцију на молбу српског епископа зауставио 
паша у Темишвару.10 Исте такве акције, средином XVII века, спровођене су у 
оквирима Бачке и Срема, који су се такође тада налазили у Турском царству. 
Католичанству су подлегли Крашовани, Буњевци, Шокци, као и доста Срба у 
источној Угарској, око Дебрецина, Шашвара и других места. 11

Још изложенији унијаћењу и покатоличавању били су Срби који су се од 
друге половине XV века насељавали у хрватске, односно аустријске земље из-
међу Саве и Драве, као и они настањени у аустријском делу северног При-
морја, односно на Лици, Банији, Кордуну и Жумберку. Иако су им признавали 
да су постали зид хришћанства, односно Antemurale Christianitatis, на целом 
том подручју, њихово исповедање вере им је било оспоравано, а много пута и 
забрањивано. Називани су шизматицима и требало их је или покрстити или 
удаљити са тих подручја. Навешћемо само пример елабората загребачког бис-
купа Бенедикта Винковића, који је он послао 28. јуна 1640. године папском 
нунцију у Бечу, Гашпару Матеју. У свом извештају је предлагао да Римска курија 
(папа) збаци православног марчанског епископа Максима Петровића, односно 
да му цар ускрати годишњу дотацију, те да се постави владика „римске вере”. 
Генералима и капетанима (немачке и хрватске нације) да се нареди „да унију 
(сједињење) унапреде, а поповима и калуђерима који из Турске долазе и пук 
варају да им се прелазак овамо забрани”. 12 

Срби су се ипак досељавали на та подручја под аустријском управом бежећи 
од турске власти и надајући се да ће у једној хришћанској, европској земљи, не 
само наћи свој мир, него и уз њену помоћ повратити од Турака своје крајеве. 
9 Славко Гавриловић, Католичка црква и Срби у Хабзбуршкој монархији у XVII и XVIII веку, 

Зборник радова Европа и Срби, САНУ, Београд, 1986, 207.
10 Славко Гавриловић, Католичка црква и Срби у Хабзбуршкој монархији у XVII и XVIII веку, 

208.
11 Срби Крашовани названи су по левој притоци Дунава, реци Карашу и истоименом месту у 

Банату. Њихово настањивање се помиње још 1393. године, што их сврстава међу најстарије 
српске насеобине у источном Банату. Забележено је да су стигли из Црне реке у Србији. 
Оснивањем Конгрегације 1622. појачан је притисак на ову српску насеобину, деловањем 
босанског фрањевца Марка Бандулаевића, кога су помагали још фрањевци фра Илија из 
Пожеге, фра Иван из Имотског и фра Никола из Бањалуке. Њиховим заједничким радом, 
уз присуство још неколико босанских фрањеваца, до краја тридесетих година XVII века, са 
успехом је поунијаћен крај Крашова. (Јован Радонић, нав. дело, 229–230)

12 Алекса Ивић, Сеоба Срба у Хрватску и Славонију, 12–13; Славко Гавриловић, Из историје 
Срба у Хрватској, Славонији и Угарској, 30.



211Примери унијаћења српског народа у Хрватској до краја XVIII века 

Аустријски царски команданти и поједини хрватски феудалци су им у почет-
ку радо признавали њихова „крајишка права”, односно влашке повластице, 
које су их ослобађале од контрибуције (пореза), кметства, спахијске десетине, 
стварајући код њих илузију да су слободни људи којима је дозвољено испове-
дање вере, као и градња цркава и манастира.13 На основу тога свака групација 
досељених Срба на територије Хрватске до краја XVII века имала је свој мана-
стир и духовни православни центар: Лепавину и Марчу Срби у Вараждинском 
генералату, данас горњој Хрватској, некада горњој Славонији; на територији 
тзв. Хрватске крајине – Манастир Гомирје, на Банији Комоговина. 14 Наравно, 
све повластице Србима су даване из нужде – као браниоцима царско-краљев-
ских земаља, увек са наглашеном клаузулом „док буду верни нашем царском 
дому” и с намером да пре или касније буду поунијаћени или покатоличени и 
тиме преведени у домен европске (католичке) културе и цивилизације.15 Једном 
руком им се давало а другом одузимало и ограничавало, вредели су онолико 
колико су крви за друге пролевали. 

Први Срби који су се населили у неке хрватске области, били су они насељени 
у Жумберку око 1530. године.16 Они су од хабзбуршког цара Фердинанда I доби-
ли 1538. године посебне привилегије, у којима им је наглашено ослобађање од 
пореза и слобода вероисповести.17 Жумберчани су постали почетком XVII века 
војници-крајишници у саставу касније основаног Карловачког генералата. Услед 
веома великог притиска Загребачког каптола, као и команданата Карловачког 
генералата, посебно великог језуите генерала Бенвенута Петација у XVIII веку, 
Жумберчани су подлегли притиску и на превару су поунијаћени 1761. године, 
тако да је нетрагом нестала једна српска оаза на крајњем северозападу, која је 
средином XVIII века бројала између 3.000-4.000 душа. 18

13 Славко Гавриловић, Католичка црква и Срби у Хабзбуршкој монархији у XVII и XVIII веку, 
208–209.

14 Душан Кашић, Српски манастири у Хрватској и Славонији, Београд, 1996, 12.
15 Јован Радонић, Римска курија, 50–51; Славко Гавриловић, Католичка црква и Срби у 

Хабзбуршкој монархији у XVII и XVIII веку, 209. 
16 Aleksa Ivić, O prvoj srpskoj seobi u Žumberak, Zagreb, 1920, 9–10.
17 То је цар Фердинанд I учинио превасходно због тога што је Жумберак својим положајем 

затварао пут турској најезди у крајеве унутрашње Аустрије. (Војин Дабић, Војна крајина, 
Карловачки генералат (1530–1746), Београд, 2000, 72; Дејан Микавица, Владан Гавриловић, 
Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа, Нови Сад, 2007, 9–11)

18 Притисак на Србе у Жумберку је појачао генерал Бенвенуто Петаци, који је дошао 1754. године 
на чело Карловачког генералата. По целом Генералату је појачао притисак на православно 
свештенство, укинуо раније наредбе царских команданата о изузимању свештенства од војне 
службе. Петаци је све свештеничке куће сврстао међу војничке и стао свештенство нагонити на 
војне дужности и разне работе. Он се посебно окомио на  Србе у Жумберку, из кога је 1758. сурово 
прогонио православне свештенике, забрањујући им било какво кретање и рад. Жумберчани су 
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Највеће борбе православних и унијата, подржаних од царских власти у 
Хрватској, везане су за српски Манастир Марчу, који се налазио код Ива-
нића у Славонији. У току тзв. Дугог рата, од 1593. до 1606, велике група-
ције српског православног становништва су се преселиле из турског дела 
Сла воније на аустријску страну и настаниле на пусте земље око Бјеловара, 
Чазме, Иванића, Крижеваца, Копривнице, односно на простору између Саве 
и Драве, ставивши се под команду аустријских царских власти и војске са 
главном командом у Вараждину. На тај начин, почетком XVII века настао 
је Вараждински генералат, који је представљао готово искључиво српску 
област под њиховим народним старешинама и капетанима, са доста ши-
роком самоуправом, као и слободом исповедања православне вере. Срби-
крајишници су преко Генералата у Вараждину и Дворског ратног савета у 
Грацу, били потчињени директно цару, коме су верно и храбро служили на-
зивавши себе царским синовима.19 Са становништвом је долазило и његово 
свештенство. Забележено је да је осамдесетих година XVI века с народом 
из Босне прешао дабробосански митрополит Гаврило Аврамовић, који је 
ускоро после тога мали Манастир Марчу, у близини Иванића, претворио 
у своју епископску резиденцију.20 Први марчански епископи су у почетку 
признавали српског патријарха у Пећи, који их је и посвећивао, али су уско-
ро, под притиском загребачког каптола, дошли у зависност од загребачких 
бискупа, који су на том простору вршили раније своју јурисдикцију.21 Да би 

се потужили свом православном епископу Данилу Јакшићу, а овај карловачком митрополиту 
Павлу Ненадовићу, да упути молбу царици Марији Терезији да се”у духу српских привилегија” 
дозволи православном плашком епископу да и даље поставља свештенике у Жумберку. На то 
је царица донела одлуку да епископ Јакшић може и даље постављати несметано свештенике у 
Жумберку, док је са друге стране Петацију дато тајно упутство да епископа Јакшића у томе на 
сваки начин спречи. Током 1760. притисак је појачан. Војне власти су спречиле епископа Јакшића 
да уђе у Жумберак, вређале га, понижавале, и претиле да ће сваки православни свештеник који 
уђе у Жумберак бити „као пас окован и упућен у тамницу у Карловац”. Најзад, 1761, Петаци и 
унијатски епископ Василије Божичковић успели су да на превару и званично (de jure) изврше 
унијаћење Срба у Жумберку. Искористили су прилику када је батаљон жумберачких граничара, 
на путу за Карловац и европска бојишта Монархије, застао у селу Прибићу, седишту унијатске 
епископије. Нахранивши их и поднапивши, подметнули су им на потпис, потписавши се уместо 
њих као неписмених, папир у коме се наглашавало да граничари у Жумберку задржавају грчки 
обред богослужења, али да признају римског папу и његове свештенике, чиме је унијаћење и у 
званичној форми било изведено. (Манојло Грбић, нав. дело, књ. 2, 30–39; Славко Гавриловић, 
Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској, 44–45)

19 Алекса Ивић, Сеоба Срба у Хрватску и Славонију, 16–25. 
20 У изворима је забележено да је митрополит Аврамовић прешао са седамдесет калуђера из 

Mанастира Рмња између 1578. и 1588. године, те да је обновио ранији католички Mанастир 
Свих Светих, на чијим је темељима и зидинама подигнут православни Mанастир Марча. 
(Душан Кашић, Српски манастири у Хрватској и Славонији, 316–317)

21 Први марчански православни епископ који је истовремено признао власт загребачког бискупа, 
а тиме и Рима (папе), био је Симеон Вретања, који је 21. новембра 1611. у пратњи загребачког 
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се одржали у Марчи, епископи су формално признавали загребачке бискупе, 
а да би опстали у народу, служили су му као православни духовни пастири, 
тако да су покушавали са једне стране да буду формални унијати а са друге 
православни епископи, што наравно није могло дуго трајати.22 Једини изу-
зетак био је марчански владика Василије, који је био ближи Каптолу него 
други и није проглашен за шизматика од стране Католичке цркве. Он је ипак, 
био епископ само четири године, па самим тим можемо говорити и даље о 
одржавању двоструких веза у оквиру Марчанске епископије. 23 Калуђери у 
Марчи и народ су били непоколебљиво за православље, па се на сваки начин 
тежило разбијању духовног јединства српског народа. Католички прелати 
су одлучили да известан број младића из Војне крајине бесплатно школују у 
Загребачком језуитском семинару с циљем да после завршеног школовања 
они иду међу своје сународнике, те да „их изведу из заблуде [православља] 
и преведу у крило Римокатоличке цркве”.24 Загребачки бискупи су на сваки 
начин покушавали да изазову расцеп између марчанских епископа и народа 
па је тако искоришћена завера Зринских и Франкопана против цара Леополда 
I. Због наводних веза са њима, лажно је оптужен за учешће у завери марчан-
ски српски епископ Гаврило Мијакић, који је 1670. збачен с положаја и при-
творен. 25 Према наводима неких докумената из редова исусоваца, Мијакић 
је склопио пријатељство с Петром Зринским (amicitiam et familiaritatem) и 
прихватио га за сина а Зрински њега за оца. По даљем наводу овог извора, 

бискупа Петра Домитровића отишао у Рим и примио постављење из руку папе Павла V, 
који га је поставио за епископа Србима грчкога обреда који станују у Угарској, Славонији, 
Хрватској и на периферији Крањске и у Жумберку. (Радослав Грујић, Споменица о српском 
православном владичанству пакрачком, Београд, 1996, 60, репринт; Душан Кашић, Отпор 
марчанској унији, 17–25)

22 Душан Кашић, Отпор марчанској унији, 23–25.
23 За марчанског епископа је 1644. постављен тадашњи настојатељ Манастира Гомирје Василије 

Предојевић. Умро је већ 1648. под сумњивим околностима. (Fedor Moačanin, Vojna krajina do 
1787, Zbornik radova Vojna krajina, Zagreb, 1984, 42; Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси 
од деветог до двадесетог века, Београд – Подгорица, 1996, 57.

24 Крајем двадесетих година XVII века, подстакнути радом новоосноване Конгрегације за 
пропаганду вере у Риму 1622. године, (Congregatioi de propaganda fi de), ректор загребачког 
језуитског колегија Петар Љубић и љубљански бискуп Тома Хрев, поднели су предлог да 
се у Загребу оснује један Семинаријум на рачун доњоаустријских земаља. У њега би се 
примала српска сирочад, без родитеља, или од сиромашних родитеља, која би се подучавала 
римокатоличкој вери, а када би одрасли и изучили римокатоличку школу и богослужење, 
онда би се слали међу своје земљаке, да их изведу из заблуде (православља). (Радослав Грујић, 
Споменица о српском православном владичанству пакрачком, 63–64)

25 Епископ Гаврило Мијакић се налазио у добрим односима са Зринскима и Франкопанима. 
Ово је искоришћено да се Мијакић оптужи за учешће у завери. Ухапшен је, окован и одведен 
у затвор у Грац, а потом у Гладско у Шлеској, где је и умро 1686. године. (Јован Радонић, нав. 
дело, 227; Сава, епископ шумадијски, нав. дело, 100–101)
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Мијакић је као православни епископ требао притећи у помоћ Зринскима са 
свим Власима (крајишким Србима) „када дођу Турци”, што се могло разли-
чито тумачити.26 Овај случај је у потпуности искористио загребачки бискуп 
Мартин Борковић, који је сада неометано могао да спроведе давнашњу на-
меру својих претходника, да се у Марчи, као центру православне епископије 
у Хрватској, постави човек, који би у потпуности био склон унији.27 На ме-
сто Мијакића постављен је од стране загребачког бискупа њихов питомац, 
ученик загребачког језуитског семеништа, Павле Зорчић, као први унијат-
ски епископ, који је у свему „био покоран римској цркви и папи”.28 Зорчић 
не само да је у потпуности прихватио унију са Римом него се истовремено 
обавезао да ће свом снагом радити да и православне Србе приведе унији, 
прекинувши при томе сваку везу са Пећком патријаршијом, не допуштајући 
ником да те везе убудуће одржава. 29 Настојање епископа Зорчића да међу 
Србима насилно спроведе унију изазивало је сталан отпор калуђера и на-
рода, који је већ 1672. довео до отворене буне, која је угушена употребом 
војне силе.30 Сталан отпор према унији није престајао, поготово од стране 
нижег свештенства, а предњачили су калуђери Манастира Марче и Гомирја31,
 

26 Fedor Moačanin, Sporazumevanje izmedju hrvatskog plemstva i Vlaha, Zbornik radova Vojna krajina, 
Zagreb, 1984, 300–301.

27 Радослав Грујић, нав. дело, 79.
28 Fedor Moačanin, Vojna krajina, 42; Манојло Грбић, нав. дело, 214–217; Радослав Грујић, Споменица 

о српском православном владичанству пакрачком, 80; Славко Гавриловић, О унијаћењу и 
покатоличавању Срба у Хрватској, Славонији и Угарској, 12–13.

29 Павле Зорчић је у својој исповеди вере, ступању на марчански епископски трон, 8. априла 
1671. изјавио да је пећки патријарх шизматик (православац), да нема везе с римском црквом, 
да је подлоћан турском цару, због чега он неће од њега примати никакве заповести и наредбе. 
(Јован Радонић, нав. дело, 227–228)

30 Реч је о 14 калуђера православних Манастира Марче и Гомирја, који  су осуђени на вечно 
сужањство на малтешким галијама. (Јован Радонић, нав. дело, 228; Душан Кашић, Отпор 
марчанској унији, 23–29)

31 Манастир Гомирје постоји и данас и налази се на западној периферији српских насеља 
у Хрватској, на потезу Загреб–Ријека. Манастир је добио своје име по истоименом селу 
Гомирју, које је постојало још од средњег века као посед хрватских феудалаца Франкопана. 
Досељавање Срба из Далмације „са воде Крке” у Гомирје, Врбоско и Моравице забележено 
је крајем XVI, односно почетком XVII века. Захтеви породице Франкопан да укмети 
новодосељено српско становништво остали су без успеха, па су ускоро, двадесетих година 
XVII века, Франкопани у договору са Дворским ратним саветом у Грацу уступили ове поседе 
Србима за суму од 15 000 форинти. Недуго после тог договора, у Гомирје су се доселили 
српски калуђери „из турске земље”, односно из Манастира Крке, који су потом подигли 
Манастир Гомирје. Он ће постати један од српских духовних центара у том северозападном 
делу Хрватске и једна стална линија отпора унијаћењу, које су на тим просторима спроводили 
сењски бискупи. (Душан Кашић, Српски манастири у Хрватској и Славонији, 37–42)
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па је Зорчић, као унијатски владика, из страха за свој живот више боравио 
у Загребу него у Марчи.32 

Учешћем Срба у Великом бечком рату (1683–1699), добијањем привилегија 
од стране Бечког двора, као и њиховим учешћем у сламању Ракоцијевог устанка 
(1703–1711), притисак унијатства је спласнуо због потреба Двора за Србима као 
ратницима. Непосредно после сламања Ракоција, унијатсво је поново покренуто 
као процес, што је довело до нових побуна крајишника.33 С обзиром на то да је 
у народу расло стално незадовољство против било какве унијатске делатности, 
Двор је 1738. године морао послати комисију, која би утврдила да ли људи у 
Крајини подржавају унију и колико таквих има. Нађена су само три калуђера 
из Марче, али то није спречило Двор да званичном одлуком ипак одузме Мар-
чу од православних и додели је Загребачком каптолу. Таква одлука је толико 
огорчила народ да је он, крајем јуна 1739. запалио манастир, сматрајући да 
је пожељније да Марча изгори него да буде у унијатским рукама.34 Наредних 
двадесет година водила се огорчена борба за Марчу док коначно, путем силе 
и наредбом саме царице Марије Терезије 1753. манастир није коначно одузет 
православнима, али са захтевом да се додели римокатолицима а не унијатима, 
што је Двор 1755. године и прихватио.35 На тај начин је завршена борба за 
Марчу, која је уједно била борба Срба за слободу своје вере и цркве, а преко 
тога и за национални опстанак у Војној крајини и Хрватској. На исти начин и 
истим средствима покушано је унијаћење у Карловачком генералату и у Банији, 
што је довело до укидања српског православног Манастира Комоговина 1777. 
године и одвлачења у унију Срба-жумберчана.36 

32 Зорчић је купио кућу у Загребу и у њој је 1678. отворио богословски унијатски семинар, 
потпомогнут новчано од стране тадашњег ђурског бискупа, великог језуите, каснијег кардинала 
грофа Леополда Колонића, великог противника православних у Монархији. Зорчић је умро 
23. јануара 1685. у Загребу, не посетивши после 1672. ниједном „своју епископију у Марчи” 
(Јован Радонић, нав. дело, 228, Душан Кашић, Отпор марчанској унији, 23–29)

33 Душан Кашић, Отпор марчанској унији, 23–29; Славко Гавриловић, О унијаћењу и 
покатоличавању Срба у Хрватској, Славонији и Угарској, 13.

34 Душан Кашић, Отпор марчанској унији,  55–60.
35 О томе је остало записано у књигама Манастира Марче „и то лето истераше из Марче унијате 

и населише пиаристе и оста хришћанском закону мир, за време православног епископа Јосифа 
Стојановића”. (Љубомир Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. 2, Београд 1983, 
репринт, док.бр. 3093; Славко Гавриловић, О унијаћењу и покатоличавању Срба у Хрватској, 
Славонији и Угарској, 14–16)

36 Манастир Комоговина је добио име по истоименом селу у Банији, између Костајнице и 
Петриње. Помиње се у селу Комоговини Црква Светог крста из 1334. године. Турским упа-
дима у пределе између Купе и Уне половином XVI века, опустела је ова област, првобит-
но католичко становништво се раселило. Ослобађањем Баније од Турака у Великом бечком 
рату (1683–1699) уточиште у њој је нашао прогнани дабробосански митрополит Атанасије 
Љубојевић, који је у опустелој Комоговини подигао православни манастир, чиме је Комогови-
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Такође треба споменути још један важан а и данас живи манастирски центар 
Срба у Хрватској – Манастир Лепавину. Он се налази на крајњој северозападној 
периферији српских насеља у Хрватској и Славонији, некадашњој Горњој Славонији, 
а данас северној Хрватској, између Крижеваца и Копривнице. Свој назив дугује из-
разито лепим винима у том крају, а сам настанак манастира се везује још за средину 
XVI века, односно већи прилив српског становништва.37 Неки наши историчари су 
мишљења да је манастир подигнут средином XVII века, када је, у ствари, изграђен 
манастирски комплекс, који је касније током времена више пута рестауриран.38 
О значају манастира као једног од српских духовних центара у Хрватској најбоље 
сведочи молба загребачког бискупа с краја XVII века, да се „поред Марче укине и 
Манастир Лепавина”, сматрајући да би тада нестало отпора унијаћењу.39 Лепавински 
калуђери су у више наврата двадесетих и тридесетих година XVIII века, били на 
челу народног отпора унијаћењу, подижући буне по Крајини, а због тога су неретко 
били хапшени и шиканирани. 40 Њихови упорни захтеви да се дозволи поновно 
постављање православног, а не унијатског епископа у Вараждинском генералату, 
подржани су од уједињене Београдско-карловачке митрополије и Српског народ-
ног сабора из 1726, што је Двор натерало да у Крајину пошаље посебну Комисију, 
која би утврдила да ли је народ наклоњен унији. Резултати Комисије су били по-
ражавајући по Двор, јер су крајишници једнодушно изјавили да су православне а 

на постала духовни центар Срба на Банији, вршећи исту ону дужност као Марча у хрватској 
Крајини. Услед сталних притисака сењских бискупа, који су ову територију сматрали својом 
јурисдикцијом, као и команданата Карловачког генералата, манастиру су одузимани поседи, 
те је имао знатне финансијске проблеме. На основу малог земљишног фонда, опште неимаш-
тине и малог броја комоговинског братства, манастир је дошао под удар редукције, који је оп-
штим указом како за католичке, тако и за православне манастире у Монархији, извела цари-
ца Марија Терезија 30. октобра 1777. године. (Душан Кашић, Српски манастири у Хрватској 
и Славонији, 291–309; Славко Гавриловић, О унијаћењу и покатоличавању Срба у Хрватској, 
Славонији и Угарској„ 22.25)

37 До половине XVI века српска насеља у крају између Крижеваца и Копривнице била су  незнатна. 
Први Срби који се помињу у овим крајевима били су војници у посади хрватско–славонског 
бана Улриха Цељског, који се оженио Катарином, најстаријом кћерком српског деспота Ђурђа 
Бранковића 1434. године. Те српске посаде су биле смештене у Улрихове градове: Медвед-
град, код Загреба, Велики и мали Калник, код Крижеваца, и у Копривницу. Грофица Катари-
на Цељска (Бранковић) заједно са овим српским посадама имала је право на свог (српског, 
православног) духовника. У ове крајеве, на крајњем северозападу Хрватске, од 1540. године 
долазе масовно Срби, који пребегавају из Турске крајине и добијају поседе између Криже-
ваца и Копривнице, као војници. По легенди, у то време, око 1550. године основан је Мана-
стир Лепавина. Манастир је постао седиште православног отпора а лепавински калуђери су 
због тога често били затварани, осуђивани, протеривани. (Душан Кашић, Српски манасти-
ри у Хрватској и Славонији, 98–115)

38 Исто, 102–104.
39 Душан Кашић, Отпор марчанској унији, 23.
40 Славко Гавриловић, Из историје Срба у Хрватској, Славонији и Угарској, 33)
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не унијатске вере, те је 1734. постављен поред унијатског, поново и православни 
епископ у Генералату.41 Лепавина, без обзира на све потешкоће српског народа на 
тлу Хрватске, није угашена и у великој мери је преузела улогу духовног центра 
после отимања Манастира Марче и укидања Манастира Комоговине. 42

И до данашњих дана и даље се српски народ у овом северном делу Хрватске 
окупља о Великој Госпојини (манастирској слави) око свог манастира сведочећи 
присуством да су се на територије војних крајина (Карловачког и Вараждинског 
генералата) Срби населили још крајем XV и у току XVI века, о чему најбоље 
сведочанство пружају њихови манастири, од којих поједини и данас живе.

Унијаћење као процес ипак је доживело крах и поред свег залагања Бечког 
двора, а поготово ревносне католкиње царице Марије Терезије, а српски на-
род на територији Хрватске је у већем делу остао веран својој старој вери и 
обичајима. На територији саме Угарске, оснивањем нових војних граница, као 
и оснивањем Крушедолско-карловачке митрополије на том простору, српски 
народ је био заштићенији, мада је у више наврата и ту покушана унија, али 
без успеха.

Српска културна баштина, с православљем као неотуђивим делом, била је 
доношењем низа закона крајем XVIII века, од којих је најважнији Едикт о верској 
толеранцији цара Јосифа II из 1781,43 проткана и укључена у средњоевропска дос-
тигнућа, а српске цркве и манастири су прихватили уређење у барокном стилу, 
сведочећи и пратећи европске токове и збивања, док је српски народ почео слати 
своје младе нараштаје на европске универзитете и школе, стварајући тиме своју 
грађанску, образовну класу, која ће током XIX века извести и створити савреме-
ну српску државу (Србију), а сами у Монархији први пут затражити сопствену 
територију назива Српска Војводовина (Војводина). На тај начин је српски на-
род у Монархији прешао једну велику етапу, од незаштићеног и необразованог 
крајишника до модерног представника грађанске класе и елите, способног да 
створи и уреди нову, модерну, европску, српску државу. Не треба заборавити да 
је у свему томе била неизоставна улога Српске православне цркве, која је била 
заштитник и водитељ тога народа у једној, нимало пријатној, народу непознатој, 
католичкој, средњоевропској средини, каква је била Хабзбуршка монархија.

41 Исто, 33–34.
42 Када је 1753. дошло до коначног протеривања марчанског братства, оно се заједно са својим 

игуманом Софронијем Стефановићем населило у Манастир Лепавину. Стефановић се већ 
1754. помиње као лепавински игуман, а за успомену на Манастир Марчу, марчански, а сада 
лепавински калуђери, украсили су црквени свод над лепавинском трпезаријом и забележили 
да лепавинска црква никада није од унијатске јереси оскрнављена. (Љубомир Стојановић, 
Стари српски записи и натписи, књига 2, док. бр.3058)

43 О Јозефинским реформама види у: Петар Рокаи–Золтан Ђере–Тибор Пал–Александар Касаш, 
Историја Мађара, Београд, 2002, 356.
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EXAMPLES OF UNIATISM IN THE SERBIAN POPULATION 
IN CROATIA BY THE END OF THE 18th CENTURY

Summary:

Uniatism in the Habsburg Monarchy was spurred by the intention to convert the 
Orthodox population (Serbs) to Catholicism. Its form and time of occurrence defi ne 
it also as a striving for the unifi cation of the Monarchy under enlightened absolutism 
as a European idea of governance. Th e consequence was that many areas of Croatia, 
which had long been inhabited by Serbs, became Catholicized, which, over time, led 
to the Serbs becoming Croats. Th e paper also deals with the emergence of Serbian 
monasteries, primarily Marča and Lepavina, which became the main spiritual centres 
of the Serbian people in the territory of Croatia, and the main points of resistance 
to Uniatism.



УДК: 94:314.117.3(497.11)”1834/1910”(083.81)

Др Александра Вулетић
научни сарадник
Историјски институт, Београд
vuletica@eunet.rs

КОЛИКО ДУША ЖИВИ У ЈЕДНОЈ КУЋИ? 
Број чланова сеоског домаћинства у Србији 1834–1910.

Апстракт: У овом раду дат је преглед просечног броја чланова сеоског домаћинства 
у Србији у периоду 1834–1910. године. Као основни извор за израчунавање просечних 
вредности послужили су објављени изводи пописа становништва. Потом је приказана 
структура домаћинства на нивоу броја брачних парова који су у њему живели, као и 
величина породице за 1874. годину. Добијени резултати стављени су у контекст гео-
графских, демографских и привредних параметара, а упоређени су и са етнографским 
описима породице и домаћинства.

Кључне речи: домаћинство, породица, задруга, пописи, 19. век 

* * *

У домаћој и иностраној литератури доста је писано о величини и структури 
породице и домаћинства у Србији 19. века. Нарочиту пажњу аутора изазива-
ло је сложено породично домаћинство, познато под именом задруга. Највећи 
број радова о овој установи, нарочито оних из старијег периода, заснован је на 
етнографском материјалу.1 Коришћење демографских извора у циљу израчуна-
вања величине и одређивања састава породичних домаћинстава је релативно 
новијег датума. Амерички антрополог Џоел Халперн је међу првима користио 

1 Кратак преглед најважнијих радова о историји породице дали смо у књизи Породица у Србији 
средином 19. века, Београд, 2002, 11–23. Овде ћемо се осврнути само на радове о овој теми који 
су се појавили у међувремену. 



220 СРПСКЕ СТУДИ ЈЕ III / SERBIAN STUDIES III

податке из српских пописа становништва у ову сврху. Његову базу података, 
која обухвата пописне податке из 1863. и 1884. године за осам села у Јасеничком 
срезу Крагујевачког округа, користили су касније аустријски истраживачи Карл 
Казер и Зигфрид Грубер.2 Гордана Каћански је породичну структуру у селима 
у околини Београда проучавала на основу тефтера из 1832. године.3 Бојана 
Миљковић Катић се на основу података из пописа становништва из 1834. бавила 
распрострањеношћу задруге у Крајинској капетанији.4 Структуру породице 
на основу пописних књига за 13 срезова из 1863. истраживала је ауторка овог 
текста.5 Пописне податаке из 1863. за Подунавски срез користили су Б. Ђурђев, 
Т. Лукић и М. Цветановић у чланку који се бави односом између породичне 
структуре и имовине и прихода.6

У овом раду ћемо, на основу објављених резултата пописа из раздобља 1834–
1910, дати преглед просечног броја чланова сеоског домаћинства у Србији у 
просторној и временској перспективи. Просечне вредности смо рачунали на 
нивоу срезова, што ће омогућити увид у сличности и разлике између великог 
броја мањих области. Хронолошка перспектива од осам и по деценија омогућиће 
сагледавање евентуалних промена величине домаћинства које су се десиле у 
том раздобљу. Потом ћемо представити структуру домаћинства на нивоу броја 
брачних парова који су у њему живели. На примеру јединог пописа који то 
омогућава (из 1874. године) упоредићемо величину домаћинства и породице; 
на овај начин ћемо проверити и валидност добијених вредности за категорију 
домаћинство у овом раду.

Статистички показатељи о величини и структури домаћинства су важан, али 
не и једини показатељ суштинских карактеристика ове установе. У овом раду они 
су само делимично стављени у контекст географских, привредних и етничких 
параметара; наредна, детаљнија истраживања у том смеру, као и проучавање 
мера државне политике према овој установи даће о њој свеобухватнију слику. 

2 О њиховим радовима види напомену бр. 1, стр. 21–22. Од новијих радова: Siegfried Gruber, 
Der Mehrfamilienhaushalt in Serbien in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts, „Spomenica Valtazara 
Bogišića: o stogodišnjici njegove smrti”, priredio Luka Breneselović, Beograd, 2011, 295–311; Siegfried 
Gruber, Mikołaj Szołtysek, Stem Families, Joint Families, and the European Pattern: What Kind of a 
Reconsideration Do We Need?, „Journal of Family History” 37 (2012), 105–125.

3 Гордана Каћански, Кућне заједнице у десет села у околини Београда 1832. године, „Годишњак за 
друштвену историју” VIII, 1/2 (2001), 31–44.

4 Бојана Миљковић-Катић, Распрострањеност задруге у крајинској капетанији у време прве вла-
давине кнеза Милоша Обреновића, „Баштиник. Годишњак Историјског архива у Неготину” VI 
(2003), 179–191.

5 Види напомену бр. 1. 
6 Branislav Đurđev, Tamara Lukić, Milan Cvetanović, Household Composition and the Well-Being of 

Rural Serbia in the Second Half of the Nineteenth Century, „Journal of Family History” 37 (2012), 
55–67.
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Извори и приступ

У Србији је у 19. веку (до 1910.) спроведено 16 пописа становништва: 1834, 
1841, 1843, 1846, 1850, 1854, 1859, 1862/63, 1866, 1874, 1884, 1890, 1895, 1900, 1905. 
и 1910. године. Осим ових пописа, који су изведени на целокупној државној 
територији, 1879. године спроведен је и попис у четири новодобијена округа на 
југу Србије. О величини и структури домаћинства највећи број информација 
пружају пописне књиге у којима је свако домаћинство посебно заведено и у 
којима су поименично наведени сви његови чланови. 7 Међутим, с обзиром на 
то да већина пописних књига није сачувана, као главни извор ће нам послу-
жити сумарни резултати пописа који су штампани у статистичким и другим 
публикацијама. 8 

Први извод из једног пописа (из 1846. године) сачинио је Јован  Гавриловић, 
чиновник Министарства финансија, и објавио га у Гласнику ДСС 1851. године; 
изводи из наредна два пописа су објављени у наредним свескама Гла сника.9 
Резултати каснијих пописа штампани су у едицијама Државопис Србије и 
Ста тистика Краљевине Србије. Изводи из првих пописа били су прилично 
штури, да би временом количина објављених података постајала све већа. 
Сумарник пописа из 1834. јавности је био непознат све до 80-их година прош-
лог века; тада га је у Архиву Србије, унутар Фонда Министарства финансија, 
про нашла Лепосава Цвијетић, а потом га приредила и публиковала.10

У овом раду ћемо за израчунавање просечног броја чланова сеоског домаћин-
ства користити изводе пописа из 1834, 1866, 1874, 1884, 1900. и 1910. године.11 

7 У највећој мери сачуван је попис из 1862/63. године. Сачувано је и по неколико пописних књига 
из 1834, 1843. и 1884. године, као и три књиге датоване у 1849. и 1857. годину.

8 Значај и вредност поменутих статистичких публикација у највећој мери је сагледао немачки 
историчар Холм Зундхаусен, који је своју обимну књигу Historische Statistik Serbiens 1834–1914 
(München, 1988) засновао на њима. Податке о просечној величини домаћинства изнео је само 
за период 1890–1910, на нивоу округа, види: нав. дело, 124–127.

9 Јован Гавриловић, Прилог за географију и статистику Србије. Главни извод пописа Србије 
у години 1846, „Гласник ДСС” III (1851), 186–190;  Исти, Прилог за географију и статисти-
ку Србије. Главни извод пописа Србије у години 1850, „Гласник ДСС” IV (1852), 227–248; Исти, 
Главни извод пописа у Србији године 1854/55, „Гласник ДСС” IX (1857), 224–226.

10 Лепосава Цвијетић, Попис становништва и имовине у Србији 1834. године, Miscellanea (Ме-
шовита грађа) XIII (1984), 9–118. 

11 Резултате пописа из 1890, 1895. и 1905. године изоставили смо због временске блискости са 
изводима пописа које смо користили. На нивоу округа могу се користити и резултати по-
писа из периода 1846-1863, али их нисмо узели у обзир стога што не омогућавају раздвајање 
података за сеоска и градска подручја. И док у попису из 1834. у већини срезова готово да 
нема разлике између просечне величине домаћинства рачунате на нивоу целог среза, са ве-
личинама добијеним када се изузму места која су убрајана у вароши и варошице, у попису 
из 1866. та разлика у величини домаћинства у просеку износи око 0.2.
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Већина пописа нема као засебну пописну јединицу породицу, односно до-
маћинство; изузетак представљају само попис из 1874, у којем је пописан и 
број породица, и попис из 1910, који садржи и број домаћинстава.12 Стога смо 
просечну величину домаћинства за све пописне године рачунали на основу 
података о броју кућа/домова и броју становника. 

Ове две категорије нису на истоветан начин дефинисане и пописиване у 
свим пописним годинама. Пописи из 1834. и 1866. године садрже рубрику кућа, 
попис из 1874. рубрике кућа и породица, попис из 1884. рубрику дом (број 
домова), попис из 1900. – кућа, а попис из 1910. године – кућа и домаћинство. 

Становништво је пописивано на два начина – као становништво de iure, тј. 
на основу сталног места пребивалишта и de facto, тј. становништво присутно 
приликом пописивања. У првим пописима је највероватније бележено стално 
настањено становништво, пошто се у изводу пописа из 1866. године помиње 
да је тада по први пут пописано само фактичко становништво. Пописивање 
становништва de facto примењивано је и у другим европским државама и сма-
трано је напреднијом методом у односу на дотадашње пописивање на основу 
сталног места боравка. Ипак, овај принцип је напуштен у наредна два попи-
са – 1874. и 1884. године, када је становништво поново пописано по сталном 
месту боравка.13 Године 1900. и 1910. године пописане су обе категорије – и 
правно и присутно становништво.14 У последња два случаја определили смо 
се да користимо податке из рубрике присутно становништво.15 

Приликом навођења просечног броја становника једне куће одлучили смо се 
за коришћење термина домаћинство, сматрајући да је он у овом случају бољи 
од термина породица.16

12 У попису из 1910. број кућа и домаћинстава у руралним срединама је готово истоветан; раз-
лике постоје само у урбаним срединама, пошто је у кућама  становало више домаћинстава. 
О пописној јединици породица из 1874. године биће више речи касније.

13 Попис људства Србије у години 1866, Државопис Србије III (1869), 48; Богољуб Јовановић, 
Попис људства у Кнежевини Србији 1874 године, Београд, 1881, 14; Попис људства у Краљевини 
Србији 1884. године, Државопис Србије XVI (1889), XII.   

14 Од 1890. године сви пописи су, у складу са европском праксом, спровођени последњег дана 
у години – 31. децембра, када је вероватноћа одсутности становништва из сталног места бо-
равка била најмања. Број правног становништва увек је био већи од присутног, а та разлика 
је била највише изражена у градским срединама. 

15 Број фактичког, тј. присутног становништва био је у највећем броју случајева нешто мањи од 
броја правног становништва. Уколико би се приликом израчунавања величине домаћинства 
користили подаци о правном становништву, резултати би били око 0.1 већи од оних који су 
дати у табелама у овом раду. 

16 Породица се обично дефинише као заједница крвних сродника. Домаћинство је нешто шири 
појам, с обзиром на то да може обухватати и лица која нису повезана крвним сродством;  код 
овог типа заједнице нагласак је на кућној заједници као економској целини, што је каракте-
ристично за аграрна друштва, каквo је и Србија била у 19. веку. 
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У овом раду смо рачунали само број чланова сеоских домаћинстава. Метод 
који смо користили није могуће применити и на градска насеља. У већини 
градских насеља просечан број становника једне куће био је мањи него на селу; 
изузетак су били Београд, а крајем века и друге веће вароши у којима су грађене 
куће за становање већег броја породица/домаћинстава. 

Административне границе у Србији 19. века често су мењане. Због бројности 
тих промена нисмо били у могућности да их у раду увек региструјемо, тако 
да се сви наведени подаци на нивоу срезова односе на среске границе које су 
биле важеће у датој години. Податке на нивоу округа изложили смо на основу 
административне поделе која је била на снази у тренутку пописа из 1866. године, 
с тим да смо указали на најважније промене до којих је дошло у претходном 
и наредном периоду.17 За овај начин излагања резултата определилили смо се 
ради лакшег поређења резултата у временској перспективи.

Број чланова домаћинства

Податке о броју чланова домаћинства на нивоу срезова изложили смо у три 
табеле које обухватају три географске целине – западну, централну и источну 
Србију, а у посебној табели су дати резултати за округе који су у састав Србије 
ушли 1878. Потом смо добијене резултате приказали и на нивоу округа и целе 
Србије.18

17 О променама административних граница током 19. века види: [Иванка Гинић], Администра-
тивно-територијалне промене у НР Србији од 1834–1954 године, Београд, 1955. 

18 Извори за све табеле у овом раду су: Лепосава Цвијетић, Попис становништва и имовине у 
Србији 1834. године, Miscellanea (Мешовита грађа) XIII (1984), 9-118; Попис људства Србије 
у години 1866, Државопис Србије III (1869), 47-111; Попис људства Србије у години 1874-ој, 
Државопис Србије IX (1879), 1-153; Попис људства у Краљевини Србији 1884. године, Држа-
вопис Србије XVI (1889), 1-273; Попис становништва у краљевини Србији 31. децембра 1900. 
године, Статистика Краљевине Србије XXIII-XXIV, Београд 1903-1905; Претходни резулта ти 
пописа становништва и домаће стоке у Краљевини Србији 31. децембра 1910, Београд 1911.   
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Табела 1: Просечан број чланова сеоског домаћинства у западној Србији

Година

Округ Срез (1834. 
капетанија) 1834. 1866. 1874. 1884. 1900. 1910.

Шабачки
Мачвански 6.8 7.1 6.1 6.6 7.2 7.2
Поцерски 6.7 7.2 6.2 7.1 7.6 7.5
Посавотамнавски19 6.7 8.0 7.0 7.4 7.3

Подрински
Јадрански 5.7 6.1 6.0 6.6 6.7 6.8
Рађевски 5.9 7.2 7.4 7.4 7.4 7.5
Азбуковачки 7.1 8.0 7.9 7.7 8.2 7.9

Ваљевски

Посавски 7.2 8.0 7.2 7.0 7.3 7.1
Тамнавски 7.9 8.0 7.0 7.2 7.7 7.3
Подгорски 8.0 8.9 8.5 8.4 8.4 7.9
Колубарски 7.3 7.6 7.0 6.9 6.8 6.9
Ваљевски20 8.0 7.8 7.4

Ужички

Рачански 6.7 7.7 7.4 6.9 7.1 6.7
Црногорски 6.9 6.6 6.7 6.3 6.4 6.2
Пожешки21 6.2 6.3 6.0 6.5 6.1
Златиборски22

6.9 7.6 7.2 6.6 6.4 6.3
Ариљски 6.8 6.8 6.5 6.3 6.1
Моравички23 7.1 7.9 7.6 6.9 7.1 6.4
Ужички24 6.1 6.4

19 Године 1834. ова област је била подељена на две капетаније – Посавску и Тамнавску. За ту 
годину просечна вредност је дата на основу података за обе капетаније.

20 Ваљевски срез настао је 1871. издвајањем појединих села из Подгорског, Колубарског и 
Тамнавског среза. Угашен је 1879. и поново основан 1896. из делова Подгорског и Тамнавског 
среза.

21 До 1861. Пожешки срез био је у саставу Црногорског среза.
22 До 1850. године Златиборски и Ариљски срез чинили су јединствен Рујански срез.
23 Моравички срез је од 1899. био у Рудничком, а од 1902. у Чачанском округу.
24 Ужички срез је настао 1899. издвајањем појединих села из других срезова Ужичког округа.
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Табела 2: Просечан број чланова сеоског домаћинства у централној Србији

Округ Срез Година 
1834. 1866. 1874. 1884. 1900. 1910.

Београдски

Врачарски25 6.5 6.1 6.6 7.2 7.0
Грочански26 6.1 6.7 6.0 6.2 6.9 6.8
Посавски 6.6 6.5 6.1 6.1 7.0 6.9
Космајски27

7.3 7.2 6.9 6.9 7.0 6.9
Колубарски 6.2 6.1 5.7 6.5 6.4

Смедеревски
Подунавски 6.0 5.9 6.2 5.9 6.4 6.4
Јасенички 6.3 6.1 6.7 6.5 6.8 6.7
Орашки28 5.9 6.0 5.8

Крагујевачки
Јасенички 7.2 6.7 6.5 6.4 6.5 6.5
Лепенички 6.6 6.4 6.1 6.3 6.5 6.0
Крагујевачки 5.9 5.5 6.1 6.0
Гружански 6.3 6.1 5.6 5.8 6.3 6.4

Руднички

Качерски 6.7 6.4 5.9 5.9 6.5 6.5
Црногорски (од 
1878. Таковски)

7.0 6.7 6.3 6.3 6.8 6.5

Моравски (од 
1878. Љубићки)

6.5 5.9 5.7 5.3 6.0 6.0

Жички29 5.5 5.4

Јагодински
Белички30 5.0 5.4 5.9 6.4 6.4
Левачки31 6.4 5.6 5.9 6.3 6.4
Темнићки 6.1 5.1 5.5 5.4 6.1 6.0

Чачански

Трнавски32 6.2 4.9 4.9 4.9 5.6 5.3
Драгачевски33 7.1 5.9 5.9 5.6 6.1 6.1
Карановачки 
(од 1882. 
Краљевски)

4.5 5.1 4.8

Студенички 8.0 7.5 7.3 6.6 6.2 6.0

Крушевачки

Јошанички 9.0 8.4 7.9
Крушевачки (од 
1899. Расински)

6.1 5.9 5.9 5.8 6.0 6.1

Кознички (од 
1899. Жупски)

7.5 7.2 7.0 7.0 6.7 6.9

Трстенички34 6.2 5.3 5.4 5.4 5.8 5.8
Копаонички35 7.5 7.6

25 Врачарски срез је основан 1856. из делова Подунавског (будућег Грочанског) и Посавског среза.
26 Грочански срез је до 1856. године носио назив Подунавски.
27 До 1856. Космајски и Колубарски срез чинили су јединствен Туријски срез.
28 Орашки срез је настао издвајањем појединих села из Јасеничког и Подунавског среза.
29 Жички срез је од 1902. био у саставу Чачанског округа.
30 Белички срез основан је 1859. издвајањем појединих села из Левачког и Темнићког среза.
31 Села Левачког среза су 1884. пописана у оквирима Беличког и Темнићког среза.
32 Године 1834. Трнавски срез је био у саставу Рудничког округа.
33 Године 1834. Драгачевски срез је био у саставу Рудничког округа.
34 Трстеничком срезу је 1837. припојен Подибарски срез из Рудничког округа. Године 1834. 

просечна величина домаћинства у Подибарској капетанији била је 5.9
35 Копаонички срез основан је 1899. од делова Расинског и Жупског среза.
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Табела 3: Просечан број чланова сеоског домаћинства у источној Србији

Округ Срез
Година

1834. 1866. 1874. 1884. 1900. 1910.

Пожаревачки

Пожаревачки 6.0 6.0 6.1 6.2 6.0
Рамски36 6.2 5.9 6.0 6.1 6.3 6.1
Голубачки37 5.5 5.4 5.4 5.5 5.4
Звиждски 5.9 5.3 5.2 5.4 5.4 5.4
Моравски 5.9 5.4 5.3 5.2 6.0 5.8
Млавски 5.8 5.7 5.8 5.6 5.7 5.5
Хомољски 5.7 5.7 5.9 5.8 5.7 5.6

Крајински

Поречкоречки38 5.5 5.0 4.9 4.9 5.2 5.1
Кључки 4.7 4.8 4.7 4.9 5.5 5.5
Брзопланачки 5.5 4.9 4.8 5.1 5.2
Крајински 5.6 5.8 5.3 5.3 5.4 5.2
Неготински39 5.3 5.6

Ћупријски
Ресавски 6.0 6.8 5.5 5.7 5.7 5.8
Параћински 6.7 5.8 5.7 5.7 6.2 6.2
Деспотовачки40 5.8 6.2 6.3

Црноречки Бољевачки41 6.2 5.7 5.5 5.6 5.3 5.3
Зајечарски42 5.8 5.6 5.3 5.1 5.2 5.2

Алексиначки

Ражањски 6.4 5.9 6.0 6.0 6.3 6.4
Алексиначки 6.8 7.0 6.9
Моравски43 7.5 6.3 6.3 5.9 6.5 6.4
Бањски 7.3 7.6 7.4 7.3 7.0 6.4

Књажевачки
Заглавски 5.8 6.9 6.7 6.1 6.3 5.9
Тимочки 6.1 6.0 5.6 5.3
Сврљишки 8.4 8.8 7.8 7.5 7.2 7.1

36 Године 1837. Рамском срезу додат је Пећки срез. За 1834. годину представљени су збирни 
резултати за Рамску и Пећку капетанију.

37 Голубачки срез је основан 1859. од делова Речког и Звиждског.
38 До 1859. Поречкоречки срез био је подељен на Поречки срез, који је припадао Крајинском 

округу, и Речки срез, који је био у саставу Пожаревачког округа. За 1834. годину подаци у 
табели су представљени збирно за обе капетаније. Иначе, разлика међу њима је била знатна: 
у Речкој капетанији домаћинства су у просеку имала 6.3 чланова, а у Поречкој само 4.9.

39 Неготински срез настао је 1899. издвајањем појединих села из Брзопаланачког и Крајинског среза.
40 Неготински срез настао је 1899. издвајањем појединих села из Брзопаланачког и Крајинског среза.
41 До 1860. Бољевачки срез је носио назив Зајечарски.
42 До 1860. Бољевачки срез је носио назив Зајечарски.
43 До 1859. овај срез, под именом Бугарморавски, био је у саставу Крушевачког округа.
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Табела 4: Просечан број чланова сеоског домаћинства у областима 
Србије добијеним 1878.

Година

Округ Срез 1884. 1900. 1910.

Врањски

Власотиначки 6.9 6.9 7.1

Јабланички 7.2 6.9 6.8

Лесковачки 7.1 7.0 7.0

Масурички 6.3 6.6 6.7

Пољанички 6.8 6.7 6.6

Пчињски 6.4 6.5 6.7

Нишки Нишки срез 7.8 7.5 7.5

Пиротски

Белопаланачки 8.1 7.2 7.3

Лужнички 8.0 7.6 7.7

Нишавски 6.9 6.9 7.1

Топлички

Добрички 7.5 7.5

Косанички 7.3 7.2 6.9

Прокупачки 7.2 6.6 6.5
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Табела 5: Просечан број чланова сеоског домаћинства у Србији на нивоу округа

1834. 1866. 1874. 1884. 1900. 1910.
Округ
Шабачки 6.7 7.4 6.4 6.9 7.4 7.3Подрински 6.0 6.9 6.9 7.0
Ваљевски 7.6 8.2 7.5 7.4 7.6 7.2
Ужички 6.9 7.1 7.0 6.5 6.4 6.3
Београдски 7.0 6.6 6.3 6.3 7.0 6.8
Смедеревски 6.1 6.0 6.2 6.2 6.5 6.6
Крагујевачки 6.6 6.2 5.9 6.0 6.4 6.3
Руднички 6.6 6.3 5.9 5.8

6.2
6.3

Чачански 5.5 5.7 5.5 5.9
Јагодински44 6.2 5.2 5.5 5.7 6.1 6.2Ћупријски 6.1 6.2 5.7 5.7
Крушевачки 7.0 6.5 6.4 5.9 6.2 6.3
Пожаревачки 5.9 5.7 5.7 5.7 5.9 5.7
Крајински 5.4 5.4 5.0 5.0 5.3 5.5
Црноречки45 6.0 5.6 5.4 5.3 5.3 5.2
Књажевачки46 7.4 6.8 6.5 6.4 6.1
Бањски 
(Алексиначки)47

6.7 6.4 6.5 6.3 6.8 6.5

Нови окрузи
Врањски 6.5 6.8 6.9
Нишки 7.3 7.1 6.9
Пиротски 7.4 7.2 7.3
Топлички 7.2 7.0 6.9
Стари окрузи 6.1 6.4 6.3
Нови окрузи 7.1 7.0 7.0
Свега 6.5 6.3 6.1 6.2 6.5 6.4

44 Године 1890. Јагодински и Ћупријски округ спојени су у један – Моравски округ.
45 Црноречки округ је 1890. укључен у новоосновани Тимочки округ. У овој табели су дате 

вредности на основу његових дотадашњих граница.
46 Године 1890. Књажевачки округ је расформиран: од дела Заглавског среза формиран је Тимочки 

срез, а оба среза су ушла у новоосновани Тимочки округ; Сврљишки срез је прикључен 
Нишком округу. Овде су резултати ових срезова за 1900. и 1910. приказани под именом 
бившег Књажевачког округа.

47 Бањски округ је 1890. прикључен Нишком округу. У овој табели су просечне вредности срезова 
за 1900. и 1910. годину некадашњег Бањског округа представљене под његовим дотадашњим 
именом.
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Поређење просечног броја чланова домаћинства у просторној и хронолош-
кој перспективи показује да су разлике нешто израженије у првој – просторној 
равни, него унутар временског одсека од 86 година. Регионалне разлике нису 
уочљиве само међу појединим окрузима, већ су негде приметне и унутар округа, 
међу суседним срезовима. И поред тога што су се просечне вредности у сваком 
срезу временом мењале, промене у временској перспективи нису биле толико 
изражене да би пореметиле регионалне разлике које су у читавом посматраном 
периоду биле константне. 

Најбројнија домаћинства била су у западној Србији, а најмалобројнија у 
североисточној Србији. Области централне Србије се по просечним вреднос-
тима налазе између ових области, а њима су сличне и области југоисточне 
Србије (Алексиначки и Књажевачки округ); изузетак представља Сврљишки 
срез, који се по величини домаћинства могао мерити са срезовима у западној 
Србији. Области централне Србије и иначе показују веће међусобне разлике, 
што није случај у западним и, нарочито, североисточним деловима Србије. 
Ови последњи показују највећу константност у погледу средњих вредности. 
Крајеви који су у састав Србије ушли 1878. године имали су већа домаћинства 
од оних у „старим” крајевима.

Током целог посматраног периода, у свим посматраним областима, вели-
чина домаћинства није се драстичније мењала. Генерално гледано, у односу на 
почетну тачку, 1834. годину, у периоду 1866-1884. дошло је до благог смањења 
величине домаћинства, а потом, у периоду до 1900. године до благог пораста. 
Тај пораст је био највећи у северним крајевима, поред Саве и Дунава, тј. срезо-
вима Подринског и Београдског округа, потом Крагујевачком, Смедеревском и 
Алексиначком округу. У овом раздобљу само у два округа је забележено смањење 
броја чланова домаћинстава – у Ужичком и Књажевачком. Ваљевски округ је 
током целог 19. века предњачио у величини домаћинства, али је највишу тачку 
досегао 1866. године, након чега је уследило постепено опадање и смањивање 
разлике у односу на друге округе. С друге стране, у Крајинском округу је крајем 
века дошло до мањег пораста величине домаћинства.

* * *

Аритметичка средина, у овом случају исказана кроз просечан број чланова 
домаћинства, није једини и увек најмеродавнији статистички показатељ. Њене 
вредности ћемо упоредити са вредностима медијане и интервалом и распоном 
варијације на примеру три среза – Подгорског, у којем су регистроване највеће 
просечне вредности, Кључког, среза у којем су забележене најмање вредности и 
Лепеничког, који се по просечним вредностима уклапао у просек за целу земљу.
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Табела 6: Различити статистички параметри величине сеоског домаћинства 
на примеру три среза

Година

Срез 1834. 1874. 1900.

Iv. R. Med. A. Iv. R. Med. A. Iv. R. Med. A.

Подгорски 7.1 5.3 - 12.4 8.1 8.0 6.8 7.0 - 13.8 8.5 8.5 6.5 4.9 – 11.4 8.2 8.4

Лепенички 3.9 4.3 - 8.2 6.4 6.6 3.3 4.2 - 7.5 6.2 6.1 2.5 4.8 – 7.3 6.3 6.5

Кључки 1.4 4.0 - 5.4 4.8 4.7 1.9 3.6 - 5.5 4.6 4.7 2.4 4.5 - 6.9 5.3 5.5

Iv. – Интервал варијације, показује разлику између највеће и најмање вредности унутар 
скупа.

R. – Распон варијације, показује најмању и највећу вредност унутар скупа; у овом 
случају те вредности су исказане на нивоу села. 

Med. – Централна вредност скупа која раздваја горњу и доњу половину скупа; за раз-
лику од аритметичке средине, на њу не утичу екстремне вредности. 

А. – Аритметичка средина.

Већа просечна величина домаћинства била је праћена и већим интервалом 
варијације тих величина унутар среза. Временом је тај интервал опадао у 
Лепеничком и, нарочито, Подгорском срезу, док је у Кључком срезу, у којем 
су домаћинства била најмања, интервал растао. Вредности медијане се нису 
значајније разликовале од аритметичке средине, односно просечне величи-
не домаћинства, што нас наводи на закључак да се просечне величине до-
маћинства у овом случају могу сматрати прилично поузданим статистичким 
индикатором. 

Савремени осврти на статистичке показатеље

У статистичким публикацијама у којима су објављивани резултати пописа 
становништва, први осврт на величину домаћинства појавио се у анализи 
пописа из 1866. године. Начелник Статистичког одељења Владимир Јакшић 
је тако забележио: „У целој дакле Србији не живи више одсеком у свакој кући 
од шест душа, или правилније на хиљаду кућа дођу по 6.047 душа... Много се 
код нас задруга као карактеристична црта у обичају народа хвалила и о њој 
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се толико много писало, као да је доиста ретка дружствена установа само 
србском народу својствена, а напротив последњи званични попис доказује, 
да у Србији једно на друго више житеља у једној кући не живи но што је по 
многим државама у Европи случај.” Као допунски аргумент тврдњи да су зад-
руге „ослабиле” Јакшић наводи и податак да у Србији тек свака шеста кућа 
има две пореске главе.48 

Коментари Богољуба Јовановића, Јакшићевог наследника, строго су кабинет-
ски. Он се занимао само за податке добијене статистичким путем и њиховим 
поређењем са подацима из других европских земаља, без икаквог осврта на 
задругу и, у том погледу, евентуално специфичну српску ситуацију. Анализи-
рајући просечну величину домаћинства на основу пописа из 1874, он се кратко 
осврнуо на добијену цифру од 6.08, констатујући да се она не разликује много 
од вредности које су добијене у другим државама. Као пресудне елементе за 
насељеност једне куће, он наводи њену пространост и сиромаштво, које примо-
рава становништво да живи у већем броју у скученом простору.49 Констатујући 
да се ови елементи односе првенствено на градске средине, Јовановић се заин-
тересовао за податке из Ваљевског и Ужичког округа, у којима су забележене 
највеће просечне вредности. По његовом мишљењу, број кућа у Ваљевском 
округу био је много већи од оног који је пописом нађен (за ту тврдњу није навео 
и аргументе); из тога би произлазило и да је просечна величина домаћинства у 
том округу требало да буде мања од оне која је добијена пописом. За број кућа 
у Ужичком округу сматрао је да би требало да је поуздан, али само зато што 
„грађевине у којима људи онде станују и нису куће у оном смислу како се оне 
другде замишљавају”. Те грађевине не задовољавају основне стамбене крите-
ријуме и, ако смо добро разумели Јовановићево резоновање, нису ни пописане 
као стамбени објекти, односно куће.50 Из тога би се опет дало закључити да су 
и просечне величине домаћинства у Ужичком округу биле мање од оних које 
су пописом добијене.

Податке из статистичких публикација су користили и опсежно наводили 
у својим радовима многи аутори из 19. века, попут Милана Ђ. Милићевића и 

48 В. Јакшић, Попис људства Србије у години 1866, Државопис Србије III (1869), 101–102. 
49 Просечна вредност од 6.08 односи се на укупно становништво, и градско и сеоско. Оно по 

чему се ситуација у Србији разликовала од других држава јесте насељеност кућа у урбаним 
срединама. И док су у другим државама куће у градовима имале више становника од оних у 
селима, у Србији је то био случај само у Београду и Крагујевцу. То је, по Јовановићу, с једне 
стране „благодет”, јер у Србији људи нису живели по кућама нагомилани као другде у Евро-
пи али, с друге стране, то је био и показатељ да је код нас индустрија још увек била у повоју, 
Б. Јовановић, нав. дело, 23.

50 Исто, 24–25. У анализама наредних пописа наилазимо само на кратке осврте на добијене 
вредности.
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Владимира Карића.51 И поред тога што су обојици аутора породица и задруга 
једна од тема интересовања, ниједан од њих није користио податке о просечној 
насељености једне куће. Те податке налазимо у делу Светозара Марковића; у 
једном раду он је навео да у Србији долази „5 душа на породицу”.52 Међутим, 
ни Марковић, који је у својим радовима често писао о установи задруге, није 
посветио већу пажњу односу између ове установе и статистичких показатеља 
о величини породице.

Структура сеоског домаћинства

Подаци о броју чланова домаћинства нису довољни да објасне и његову 
структуру. Они могу само да наговесте његов састав: мали број чланова указује 
на нуклеарна домаћинства, која се састоје од једног брачног пара и њихових 
потомака; што је већи број чланова то је и већа могућност да се ради о сложеним 
домаћинствима која се састоје из више брачних парова. 

Извесну, грубу слику о структури домаћинства током 19. века пружају ста-
тистичке публикације из тог периода. На основу броја ожењених мушкараца 
и броја домова/кућа могуће је израчунати просечан број брачних парова по 
домаћинству. Поменути подаци постоје за све пописе од 1866. године па на 
даље. У резултатима пописа из 1834. године нема података о броју ожењених 
мушкараца; за ову годину смо као параметар узели број пореских глава, имајући 
у виду чињеницу да су пореска лица били сви ожењени мушкарци.53 Иако ова-
кав начин рачунања није најпрецизнији, сматрамо да добијени подаци пружају 
бар приближно тачну слику структуре домаћинства. Због бројности подата-
ка и релативно малих разлика између временски блиских пописа, у наредној 
табели наведимо податке из четири пописне године: 1834, 1866, 1884. и 1900. 
године.

51 М. Ђ. Милићевић, нав. дело; Владимир Карић, Србија. Опис земеље, народа и државе, Београд, 
1887.

52 Марковић је користио податке из пописа 1866. године, а до наведене цифре је вероватно  дошао 
на основу података о броју становништва и броју бракова, Светозар Марковић, Од куда до-
лази наша сиромаштина, Целокупна дела XI, Београд, 1996, 29. 

53 Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830-1839, Београд, 2004, 69.
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Табела 7: Број брачних парова по сеоском домаћинству

Округ Срез Година
1834. 1866. 1884. 1900.

Шабачки
Мачвански 1.1 1.3 1.3 1.4
Поцерски 1.1 1.3 1.3 1.4
Посавотамн. 1.1 1.5 1.4

Подрински
Јадрански 1.1 1.1 1.2 1.3
Рађевски 1.2 1.2 1.3 1.4
Азбуковачки 1.4 1.3 1.4 1.5

Ваљевски

Посавски 1.2 1.5 1.3 1.4
Тамнавски 1.4 1.5 1.4 1.4
Подгорски 1.4 1.6 1.6 1.6
Колубарски 1.3 1.3 1.3 1.3
Ваљевски 1.5

Ужички

Рачански 1.3 1.4 1.3 1.3
Црногорски 1.1 1.1 1.2 1.3
Пожешки 1.1 1.1 1.2
Златиборски 1.1 1.3 1.2 1.2
Ариљски 1.1 1.2 1.2
Моравички 1.3 1.4 1.4 1.3
Ужички 1.2

Београдски

Врачарски 1.2 1.4 1.5
Грочански 1.1 1.2 1.3 1.4
Посавски 1.1 1.2 1.1 1.4
Космајски 1.1 1.3 1.3 1.4
Колубарски 1.1 1.0 1.2

Смедеревски
Подунавски 1.1 1.2 1.2 1.3
Јасенички 1.1 1.1 1.3 1.4
Орашки 1.3

Крагујевачки

Јасенички 1.2 1.2 1.2 1.3
Лепенички 1.2 1.1 1.3 1.3
Крагујевач. 1.1 1.3
Гружански 1.0 1.1 1.1 1.2

Руднички

Качерски 1.2 1.1 1.1 1.3
Црногорски 1.2 1.2 1.3
Моравски 1.2 1.0 1.0 1.1
Жички 1.1

Јагодински
Белички 1.0 1.2 1.3
Левачки 1.1 1.1 1.3
Темнићки 1.1 1.0 1.1 1.2

Чачански

Трнавски 1.0 0.8 0.9 1.0
Драгачевски 1.2 1.1 1.0 1.2
Карановачки 0.8 0.9
Студенички 1.3 1.4 1.3 1.4

Крушевачки

Јошанички 1.5 1.5
Крушевачки 1.1 1.2 1.2 1.2
Кознички 1.2 1.3 1.3 1.2
Трстенички 1.1 1.0 1.1 1.1
Копаонички
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Округ Срез Година
1834. 1866. 1884. 1900.

Пожаревачки

Пожаревач. 1.2 1.3 1.4
Рамски 1.1 1.2 1.4 1.5
Голубачки 1.1 1.2 1.2
Звиждски 1.1 1.0 1.2 1.2
Моравски 1.1 1.1 1.3 1.2
Млавски 1.1 1.1 1.1 1.3
Хомољски 1.1 1.1 1.2 1.2

Крајински

Поречкор. 1.1 1.1 1.1 1.1
Кључки 0.9 1.0 0.9 1.2
Брзопалан. 1.1 1.0 1.1
Крајински 1.0 1.2 1.2 1.2
Неготински 1.2

Ћупријски
Ресавски 1.0 1.2 1.2 1.2
Параћински 1.1 1.4 1.1 1.3
Деспотов. 1.3

Црноречки Бољевачки 1.1 1.2 1.2 1.2
Зајечарски 0.9 1.2 1.1 1.2

Алексиначки

Ражањски 1.0 1.1 1.2 1.3
Алексиначки 1.0 1.4
Моравски 1.2 1.2 1.1 1.3
Бањски 1.1 1.5 1.5 1.5

Књажевачки
Заглавски 1.0 1.3 1.3 1.4
Тимочки 1.0 1.4
Сврљишки 1.3 1.7 1.6 1.5

Врањски

Власотинач. 1.4 1.3
Јабланички 1.4 1.3
Лесковачки 1.4 1.4
Масурички 1.2 1.3
Пољанички 1.3 1.3
Пчињски 1.3 1.3

Нишки Нишки 1.6 1.5

Пиротски
Белопаланач. 1.5 1.4
Лужнички 1.6 1.5
Нишавски 1.4 1.4

Топлички
Добрички 1.4
Косанички 1.4 1.3
Прокупачки 1.4 1.3

Структура домаћинства је у великој мери одговарала његовој величини. 
Највећи број брачних парова по домаћинству регистрован је у срезовима у 
којима су домаћинства имала највише чланова – у Подгорском и Сврљишком 
срезу. У овим срезовима више од половине домаћинстава имало је, у просеку, 
два брачна пара. С друге стране, у појединим срезовима Крајинског и Чачанског 
округа просечно домаћинство имало је и мање од једног брачног пара.
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Пораст величине домаћинства, који је у многим крајевима уочљив током 
последњих деценија 19. века, био је праћен и порастом њихове сложености. Тако 
је, на пример, у већини срезова Шабачког и Београдског округа број брачних 
парова по домаћинству износио 1834. године 1.1, а 1910. године чак 1.4 или 
1.5. Број брачних парова по домаћинству растао је, нешто споријим темпом, у 
готово целој земљи; ни у једном срезу није забележено смањење сложености 
домаћинства.

Јаснију слику о еволуцији структуре домаћинства даће поређење података 
из сачуваних пописних књига у раздобљу од пола века (1834–1884) што ће, 
надамо се, бити тема неког будућег рада.

Породица

Породица се као пописна јединица јавља само у попису из 1874. године, па-
ралелно са јединицом кућа. Ни у деветом тому Државописа Србије, у којем су 
објављени резултати овог пописа, нити у књизи о овом попису коју је објавио 
Богољуб Јовановић, а у којој се сем резултата налазе и њихове анализе, нема 
посебног осврта на породицу као нову пописну категорију. Јовановић је већу 
пажњу обратио на однос између броја становника и броја кућа, као и на проблем 
дефинисања ове категорије (куће). У погледу породице, само је констатовао 
да у једној кући живи 1.06 породица, као и то да су у њих убрајане и задруге.54 

Табела 8: Број чланова сеоске породице и сеоског домаћинства 1874. године

Срез Поро-
дица Домаћ. Срез Поро-

дица
Домаћ. Срез Поро-

дица
Домаћ.

Мачвански 6.3 6.1 Јасенички (Бг) 6.1 6.5 Голубачки 5.3 5.4
Поцерски 5.8 6.2 Орашки 5.5 5.9 Звиждски 5.0 5.2
Посавотамн 6.7 7.0 Јасенички (См) 6.1 6.5 Моравски 5.0 5.3
Јадрански 6.0 6.0 Лепенички 5.8 6.1 Млавски 5.7 5.8
Рађевски 7.3 7.4 Крагујевачки 5.5 5.5 Хомољски 5.8 5.9
Азбуковач. 7.6 7.9 Гружански 5.6 5.6 Кључки 4.7 4.7
Посавски 7.2 7.2 Качерски 5.8 5.9 Брзопалан. 4.9 4.9
Тамнавски 6.7 7.0 Црногорски 6.1 6.3 Крајински 5.3 5.3
Подгорски 8.4 8.5 Моравски 5.5 5.7 Ресавски 5.1 5.5
Колубарски 6.8 7.0 Белички 5.2 5.4 Параћински 5.5 5.7
Ваљевски 7.5 8.0 Левачки 5.9 5.9 Деспотов. 5.3 5.8
Рачански 7.3 7.4 Темнићки 5.2 5.5 Бољевачки 5.2 5.5

54 Б. Јовановић, нав. дело, 23-25.
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Срез Поро-
дица Домаћ. Срез Поро-

дица
Домаћ. Срез Поро-

дица
Домаћ.

Црногорски 6.6 6.7 Трнавски 4.9 4.9 Зајечарски 5.1 5.3
Пожешки 6.0 6.3 Драгачевски 5.8 5.9 Ражањски 5.8 6.0Златиборски 7.1 7.2 Карановачки 5.0 5.1 Алексинач.
Ариљски 6.3 6.8 Студенички 7.3 7.3 Моравски 5.8 6.3
Моравички 7.1 7.9 Јошанички 7.8 7.9 Бањски 7.2 7.4
Врачарски 5.9 6.1 Крушевачки 5.8 5.9 Заглавски 6.6 6.7
Грочански 5.8 6.0 Кознички 6.9 7.0 Тимочки 5.9 6.0
Посавски 5.9 6.1 Трстенички 5.3 5.4 Сврљишки 7.6 7.8
Космајски 5.9 6.9 Пожаревачки 5.4 6.0
Колубарски 5.9 6.1 Рамски 5.8 6.0
Подунавски 5.6 6.2 Укупно 5.9 6.1

У свим срезовима, изузев Мачванског, број породица био је већи од броја 
кућа, услед чега су и добијене просечне величине породице мање од просечне 
величине домаћинства. Не знамо да ли је „вишак” породица последица тога 
што су у појединим кућама становале две или више породица, или стога што 
су неки од објеката у којима се становало били неусловни и нису испуњавали 
критеријуме да буду пописани као куће. Већ навођена аргументација Богољу-
ба Јовановића у случају броја кућа у Ужичком округу нас наводи да предност 
дамо другој тези. На то нас нарочито упућује чињениа да је у неким срезовима 
Ужичког округа, попут Моравичког, забележена прилично велика разлика из-
међу величине домаћинства и породице – 0.8. У литератури је овај крај често 
навођен ка пример изразитог сиромаштва. Према мишљењу Владимира Карића, 
Моравица је „још и данас најсиромашнији крај наше отаџбине; куће су тамо 
махом горе но и кошаре у сретнијим нашим крајевима; за собу се ретко зна; 
често, под једним кровом станује и стока са кутњом чељади.”55

Ако би ово објашњење било прикладно за Моравички срез, тешко да би се 
могло применити и на Космајски, који није сматран сиромашним, а у којем је 
забележана највећа разлика између броја чланова породице и домаћинства – 1. 
Нажалост, не знамо да ли су критеријуми и начин пописивања кућа и поро-
дица били исти у свим крајевима. Уколико нису били, то може бити један од 
разлога различитих вредности које су пописом добијене, али немамо никаквих 
аргумената којима бисмо ту претпоставку и поткрепили. 

Највећу подударност између величине домаћинства и породице налазимо у 
срезовима Крајинског округа. Као и у осталим примерима изложеним у овом 
раду, тај део Србије показује највећу константност и најмања одступања у ре-
гистрованим вредностима.

55 В. Карић, нав. дело, 687.
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Посматрано у целини, разлика у величинима породице и домаћинства од 0.2 
на нивоу целе земље релативно је мала и не доводи много у питање примење-
ни метод израчунавања првог параметра, односно величине домаћинства. Та 
разлика највероватније происходи из чињенице што све пописане породице 
нису имале сопствену кућу, као и тога што су неке од њих живеле у неуслов-
ним објектима који нису ни пописани као куће. Разлике које су знатно веће од 
просечне, а које се јављају у појединим срезовима, за сада, нажалост, нисмо у 
могућности да адекватно објаснимо. 

Регионалне разлике. Промене у раздобљу 1834–1910.

На основу поређења пописних података утврдили смо да су најизразитије 
разлике у просечној величини домаћинства биле на регионалном нивоу, између 
западне и источне Србије. У западној Србији домаћинства су имала највећи, 
а у источној најмањи број чланова. Ове разлике биле су уочене још у 19. веку. 
Велика породична домаћинства везивана су углавном за области западне Србије, 
а ваљевски крај (у којем су регистроване највеће просечне вредности) истицан 
је као део Србије у којем је задружни живот био највише развијен.56 Насупрот 
томе, области источне Србије навођене су као супротан пример; у Крајинском 
округу је још средином 19. века запажено да су породична домаћинства мала, 
и то нарочито код влашког становништва.57 

Величина домаћинства обично је довођена у везу са географским тереном и 
типом привреде. Велика породична домаћинства, односно задруге, најчешће су 
повезивана са брдско-планинским подручјима и сточарским типом економије.58 
Међутим, ова повезаност није била опште правило. На пример, Поречкоре-
чки срез у Крајинском округу, где су забележене неке од најнижих просечних 
вредности, брдско-планински је крај у којем је сточарство дуго било најза-
ступљенија привредна грана.59 Брдско-планинска села у Рудничком округу се 
по величини домаћинства нису много разликовала од равничарских села уз 
Саву и Дунав (Мачвански, Врачарски, Грочански срез). С друге стране, разлика 

56 Милан Ђ. Милићевић је, на пример, навео да су задруге у ваљевском крају највише задржа-
ле свој „стари, дивни, импозантни тип”, М. Ђ. Милићевић, нав. дело, 412.

57 А. П. Ивановић је у опису Крајинског округа 1853. године навео да у влашким селима на један 
дом долази 4 - 4.5 особа, а у српским 5 - 5.5. Такође је навео и тамошњи обичај да се син по-
сле женидбе дели од оца и браће, А. П. Ивановић, Описаније окружија Крајинског, Гласник 
СУД V (1853), 252–253.

58 М.Ђ.Милићевић, нав. дело, 216–217, 354, 693, 764, 815. 
59 А. П. Ивановић, нав. дело, 228–230; Коста Јовановић, Неготинска Крајина и Кључ, Насеља, 

књ. 29, Београд, 1940, 125–126.
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је било и међу суседним срезовима који су имали исте или сличне географске 
одлике. То је, на пример, био случај са Карановачким (Жичким) и Студеничким 
срезом, који су се налазили у брдско-планинском подручју; у првом срезу су, 
нарочито у периоду до 1884. године, регистроване мање просечне вредности 
у односу на други срез. 

Величина домаћинства била је у нешто већем степену корелације са типом 
насеља и становања. У областима западне и југозападне Србије доминирала 
су села разбијеног типа, док су у источној Србији села углавном била збијеног 
типа. Јован Цвијић је дошао до закључка да се „географско распростирање 
правих задруга поклапа са облашћу села разбијеног типа.”60 Као пример поново 
ћемо узети ваљевски крај. Тамошња села била су мала бројем кућа, али велика 
простором који су заузимала; поред куће, готово свако домаћинство имало 
је и велики број помоћних зграда од којих су неке служиле и за становање.61

За разлику од села у западној Србији, села у источној Србији заузимала су 
мањи простор. Куће су биле близу једна другој, с малим окућницама и малим 
бројем помоћних зграда. Та „збијеност” кућа и села била је нарочито наглашена 
у крајевима које су настањивали Власи. Милан Ђ. Милићевић је тако навео: 
„Ово је особито код Влаха, у којих се цело велико село смести на простору 
колико некад заузима само једна или две домаћинске куће у Ваљевском округу 
или Шумадији.”62 Етнографи који су описивали типове села и кућа у источној 
Србији примећивали су и разлике између српских и влашких кућа – за влаш-
ке куће су наводили да су мање и лошије грађене.63 Управо су у областима у 
којима су живели Власи – Крајинском, Црноречком и Пожаревачком округу, 
регистроване и најмање просечне величине домаћинства.64 

Остаје отворено питање у којој су мери и на који начин поменути чиниоци 

60 Сматрао је да таквом типу села погодује сточарска економија, али да то није правило, пошто 
је сточарство заступљено и у источној Србији, облашћу са збијеним типом села, Ј. Цвијић, Ан-
тропогеографски проблеми Балканског полуострва, Насеља, I, Београд, 1902, LXXXV–LXXXVI, 
види и исто, LXVII–LXXVIII. 

61 М. Ђ.Милићевић, нав. дело, 411.
62 Исто, 920, види и 113, 848, 995–999; Коста Јовановић, нав. дело, 44–46; Мих. Ј. Миладиновић, 

Пожаревачка Морава, Насеља, књ. 25, Београд, 1928, 14–21. Ипак, знатан број домаћинстава 
у источној Србији је, поред куће и мале окућнице у селу, имао још једно имање у пољу из-
ван села на којем је држао стоку. На том имању биле су саграђене како зграде за стоку, тако 
и за оне чланове домаћинства који су о стоци бринули. По речима М. Ђ. Милићевића, „неки 
имају и читаву кућу у тој држави, у пољу у њивама, где живе сасвим са својим чељадима, а у 
село долазе само о празнику”, нав. дело, 848.

63 „Код Влаха највише су дурунгаче, дрвене куће од брвана, даском покривене, врло мале, ни-
ске и мрачне”, исто, 920.

64 Према попису из 1859. године Власи су чинили 68% становништва Крајинског округа, 52% 
Црноречког, 39% Пожаревачког и 16% Ћупријског 16%, Известије поднешено министру 
финансије о числу житеља Србије у години 1859, Државопис Србије I, Београд, 1863, 91.
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– географски, привредни и етнички (а са њим у вези и културни65) утицали на 
разлике у просечној величини домаћинства.

* * *

Раздобље 19. века обично се сматра добом „распада задруга”. У етнограф-
ској литератури, насталој у другој половини 19. и почетком 20. века, пуно је 
писано о постепеном нестајању ове установе.66 Имајући то у виду, очекивало 
би се да и статистички показатељи поткрепе постојање тог процеса, односно 
да „потврде” постепено смањивање просечног броја чланова домаћинства то-
ком разматраног периода. Међутим, они то не потврђују. Разлике у просечној 
величини домаћинства између 1834. и 1910. године биле су минималне; после 
незнатног опадања средином века, током последњих деценија 19. века регис-
трован је чак благи пораст просечних вредности.

У историјској демографији већ је уочено да на просечну величину домаћин-
ства не утичу само владајући обрасци формирања домаћинства, већ и демо-
графски параметри, попут стопа фертилитета и морталитета.67 Пораст величине 
домаћинства крајем 19. века поклапа се са почетком демографске транзиције 
у Србији. После краткотрајног пада, до којег је дошло током Српско-турских 
ратова, почетком 80-их година дошло је до пораста стопе природног прираш-
таја; највиша је била у периоду 1881–1885. и износила је у просеку 21 промил 
годишње. Иако је после тог периода дошло до њеног благог смањивања, она је 
од тада константно била виша него у претходном периоду. Стопа смртности, 
која је 1868–1880. била преко 30 промила, од 1881. је увек (изузев 1893. године) 
била испод 30 промила.68 И док се између стопа природног прираштаја и вели-
чине домаћинства по окрузима пре 1880. године не може наћи готово никаква 
паралела, у наредном раздобљу могуће је уочити извесна поклапања. Тако је у 
периоду у којем је забележен највећи демографски раст, 1881–1885. године, он 
био најизразитији у окрузима који су и иначе сматрани „напреднијим”, односно 
развијенијим крајевима Србије – у Београдском, Крагујевачком, Смедеревском и 
Шабачком округу; у њима је крајем века регистрован и највећи пораст просечне 
величине домаћинства. С друге стране, најмање стопе прираштаја регистроване 

65 Поједини етнографи су распрострањеност задружног живота доводили у везу и са пореклом 
становништва, види: А. Вулетић, нав. дело, 16.

66 Види, на пример, В. Карић, нав. дело, 166–167; Милан Ђ. Милићевић, нав. дело, 210, 299, 921, 
1001, 1075, 1138.

67 Michael Anderson, Approaches to the history of the western family 1500–1914, Cambridge University 
Press, 1995, 18. 

68 H. Sundhausen, нав. дело, 142–143; Мари-Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941, 
Београд, 2004, 49. 
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су у Чачанском, Ужичком и Црноречком округу, који нису убрајани у „напредне”, 
а у којима није било ни значајнијег пораста просечне величине домаћинства.69 

Просечан број чланова домаћинства био је у корелацији и са бројем деце 
у породици. Године 1890. најмањи број деце у породици регистрован је у Ти-
мочком (2.4) и Крајинском округу (2.5), а највећи у Београдском, Подринском и 
Ваљевском округу (2.9).70 Остаје отворено питање у којој мери су ове величине 
биле условљене односом између стопа фертилитета и дечијег морталитета, а у 
којој мери владајућим културним обрасцима.

Већ смо напоменули да се бројчано велика домаћинства често везују за брд-
ско-планински тип земљишта и сточарски тип привреде. У литератури је често 
навођено да је до „распада” задруга најпре долазило у равничарским преде-
лима, а да су се оне највише одржавале у брдским крајевима.71 Ни овај процес 
нема потврду у статистичким показатељима; према њима, управо је у северним, 
равничарским крајевима који гравитирају Сави и Дунаву дошло до пораста 
броја чланова домаћинства крајем 19. века. Пораст броја чланова домаћинства 
био је у извесној корелацији са порастом земљишног поседа по домаћинству, 
до којег је дошло у поменутим окрузима, а у чијој структури крајем 19. века 
све важнију улогу заузимају оранице.72 Током читавог посматраног периода 
просечно највећи земљишни посед регистрован је у Ваљевском округу, који 
је имао и највећи просечан број чланова по домаћинству.73 Крајем 19. века по 
величини поседа му се приближио Подрински округ. Најмањи пораст величине 
земљишног поседа у другој половини 19. века забележен је у Ужичком округу, 
69 Државопис Србије XVII, 681. У периоду 1891–1900. најмање стопе су имали Крајински и 

Тимо чки (бивши Црноречки) округ, а највише стопе Београдски и Смедеревски, Статисти-
ка Краљевине Србије XXIV, стр. LXVI.

70 Исто, стр. LX.
71 М. Ђ. Милићевић, нав. дело, 354, 693, 764, 815. Милићевић је до тог закључка дошао као не-

посредан посматрач. Нешто касније, ово становиште је донекло оспорено. Васиљ Поповић 
и Миленко Филиповић сматрали су да су задруге биле карактеристичне и за равничарске 
крајеве, а да је задружни начин живота био нарочито повољан за привреду у којој су ратар-
ство и сточарство били равномерно заступљени, види: В. Поповић, Задруге (Теорија и лите-
ратура), „Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини”, XXXIII, Сарајево, 1922, 73–114, 
нарочито 85–106; М. Филиповић, Задруга, Енциклопедија Југославије, Загреб, 1971, 573.

72 Однос између броја чланова домаћинства и величине и структуре земљишног поседа  захтева 
опсежну анализу која ће, надамо се, бити предмет посебног рада. Овде изнета запажања за-
снована су на поређењу података о величини земљишног поседа по окрузима 1834. и 1867, 
које је изнела Бојана Миљковић Катић у докторској дисертацији Привреда Кнежевине Србије 
у доба уставобранитеља (1839–1858), Београд 2008, и података из пописа земљишног посе-
да извршеног 1897, публикованог у Статистици Краљевине Србије XVI, Београд, 1900.   

73 Године 1867. највећи земљишни посед забележен је у Књажевачком округу. С обзиром на то 
да је он био скоро троструко већи од просека за осталу Србију, а да то није био случај у прет-
ходним и наредним пописима земљишног поседа, претпостављамо да је у питању различит 
начин рачунања или неко друго одступање до којег је дошло 1867. у Књажевачком округу.
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што је, претпостављамо, било условљено природом терена; у овом округу је 
тада забележено и незнатно опадање броја чланова домаћинства.74 

* * *

У науци је одавно познато да су у сваком друштву у периоду пре демографске 
транзиције постојале породице различите величине, али да су, у просеку, оне 
биле релативно мале. Високе стопе наталитета биле су праћене високим стопама 
морталитета, које су онемогућавале значајније увећање просечних величина.75 

Просечна величина сеоског домаћинства у Србији је у периоду 1834–1910. 
била прилично константна и на нивоу целе земље се кретала у распону од 6.1 
до 6.5. Регионалне варијације су такође биле константне – у западној Србији 
домаћинства су имала највећи, а у источној Србији најмањи број чланова. Висок 
степен варијације, нарочито у Подгорском срезу, указује на постојање и већих и 
сложенијих породичних домаћинстава,76 о чему сведоче и бројни етнографски 
радови. Ипак, број тих домаћинстава никад није био толико велики да би довео 
до значајног повећања просечних вредности. 

У етнографским радовима налазимо бројне записе о „распаду” задруга у 19. 
веку. С друге стране, статистички показатељи указују на релативну константност 
просечних величина домаћинства током целог века и, чак, извесно повећање про-
сечних вредности крајем разматраног периода. Осим тога, подаци о структури 
домаћинства говоре о извесном усложњавању, до којег је дошло током 19. века у 
великом броју срезова, што је процес супротан „распаду”. Ово поређење података 
из извора различите провенијенције упућује нас на закључак да се у овом случају, 
тј. дезинтеграцији сложених породичних домаћинстава, пре ради о цикличној фази 
карактеристичној за ову установу, него о процесу који је водио ка њеном трајном 
нестанку. Статистички показатељи о броју чланова и структури домаћинства више 
указују на конзервираност друштвених односа него на њихову промену. Извесно 
повећање просечних вредности до којег је дошло крајем 19. века у областима које 
су сматране развијенијим крајевима Србије, говори у прилог мишљењу да је велико 
домаћинство и даље било идеал коме се тежило. У условима екстензивне пољске 
привреде, чији се методи током 19. века нису много мењали, богатим породичним 
домаћинством и даље је сматрано оно са великим бројем радних руку. 

74 Земљишни посед није могао да исхрани многе породице у том крају, па су становници  Ужичког 
округа били принуђени да додатну зараду траже у „аргатовању” у суседним окрузима, Љубомир 
Ж. Мићић, Златибор, Насеља, књ. 19, Београд, 1925, 415.

75 Класично дело на ту тему је: Peter Laslett, Richald Wall (ed), Household and family in past time, 
Cambridge 1972; од новијих радова види: David S. Reher, Th e Demographic Transition Revisited 
as a Global Process, Population, Space and Place (10), 2004, 19–41, нарочито: 25.

76 О структури породице у Подгорском срезу 1863. године види: А. Вулетић, нав. дело, 42.
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HOW MANY SOULS IN A HOUSEHOLD?
NUMBER OF VILLAGE HOUSEHOLD MEMBERS IN SERBIA 1834–

1910

Summary:

When looking at the census data, we have found that the sharpest diff erences in 
sizes of average households were on a regional level, between western and eastern 
Serbia. In western Serbia, the households had more members than those in eastern 
Serbia. Th e diff erence was already noted as early as in the 19th century. Large house-
holds could be found mostly in the western Serbia region, and the Valjevo area (with 
the largest average numbers recorded) was standing out as a part of Serbia where the 
life in the joint family households were highly developed. On the other hand, the 
records show that the areas in the eastern Serbia regions indicated a completely dif-
ferent situation. In the mid-19th century, in the Krajina region (Military Frontier) it 
was noted that the households were rather small, particularly in the Vlach population. 

Th e size of a household was usually thought to be related to the land geographical 
features and the type of economy. Large households or joint family households were 
most oft en related to the hilly and mountainous regions and the animal husbandry 
economy. However, such a relation could not be generalised as a rule. For instance, the 
Porecka reka county in the Krajina region, where some of the lowest average numbers 
were recorded, is a mountainous area where animal husbandry was a predominant 
type of economy. Th e mountainous area villages in the Rudnik county did not diff er 
much in the size of the households from those in the fl atland areas along the Sava 
and the Danube rivers (Macva, Vracar, Grocka counties). On the other hand, there 
were diff erences between the neighbouring ones, having the same or quite similar 
geographical features. It was the case with the Karanovac (Zica) and the Studenica 
counties, situated in the mountainous area; the former recorded lower average num-
bers, particularly in the period by 1884, than the latter. 

Th e size of a household was to some greater extent in correlation with the type of 
a settlement and housing. A scattered type of villages were characteristic for the areas 
of western and south-western Serbia, whereas those in eastern Serbia were more of 
a compact type. Jovan Cvijic came to a conclusion that „the geographical spread of 
true joint family households coincides with a scattered type villages area”. Once again, 
the Valjevo region is good example. Th ere the villages were smaller in the number of 
houses, but quite large in the area they covered; apart from the main house, almost each 
household had a number of ancillary buildings, some of which were used for dwelling. 

Unlike the villages in western Serbia, those in the east covered a smaller area. 
Th e houses were quite near each other, with small gardens and a fewer number of 
ancillary buildings. Such „compactness” of the both the houses and the villages was 
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quite typical for the regions where the Vlachs lived. Ethnographers used to describe 
the types of villages and houses in eastern Serbia, fi nding diff erences between the 
Serbian and the Vlach houses – the Vlach ones were said to be smaller and poorly 
built. And just in those regions where the Vlachs lived – the Krajina, Crna reka and 
Pozarevac counties – the smallest average household sizes were recorded. 

Th e question remains, to what extent and in what way the said characteristics, like 
geography, economy and ethnicity (and the related cultures), exercised an impact on 
the diff erences in the average household sizes. 

Th e 19th century period is usually considered as the one of the „disintegration of the 
joint family household”. Ethnographic literature in the second half of the 19th and early 20th 
century holds a lot of texts on gradual fading of this type of family organisation. Th erefore, 
we would expect some statistical data in support of the said process, a „confi rmation” of 
such a gradual diminishing of the average number of household members for that period. 
But it was not the case. Diff erences in the household average size in the period between 
1834 – 1910 were minimal; and aft er a slight decline in the numbers in the mid-century, 
late in the 19th century even a slight rise in the average numbers was recorded. 

Th e historical demography already notes that the average household size does not 
depend only on the governing household formation patterns, but also the demographic 
parameters, like the fertility and mortality rates. An increase in the household size in the 
19th century coincides with the beginning of the demographic transition in Serbia. Aft er 
a short-term decrease, caused by the Serbian-Turkish wars, the 1880s saw an increase in 
the natural birth rate; the highest being in the 1881-1885 period, of 0.21 per cent a year. 
Although, aft er the said period, there was a slight decrease in the birth rate, since then, 
it was constantly higher than in the previous period. Th e mortality rate, which was over 
0.3 per cent in the 1868-1880 period, from 1881 (with an exception in 1893) it was below 
0.3 per cent. And while no correlation could be found between the natural birth rate and 
the household size by the counties prior to 1880, a some sort of parallel could be drawn 
in the following period. Th us, the period that recorded the highest demographic increase 
– 1881-1885 – was the most prominent in the counties then considered „the most pros-
perous” or the best developed ones in Serbia, like Belgrade, Kragujevac, Smederevo and 
Sabac counties. Also, at the end of the century, those counties record the highest increase 
in the average household size. On the other hand, the lowest birth rates were recorded in 
Cacak, Uzice and Crna reka counties, which were not considered as „prosperous” and 
where there was no much increase in the average household size. 

Th e average number of households members correlated with the number of chil-
dren in a family. In 1890, the fewest number of children in a family was recorded in 
the Timok county (2.4) and in Krajina (2.5), whereas the greatest numbers were in 
the Belgrade, Drina and Valjevo counties (2.9). Th e question remains to what extent 
those numbers were conditioned by the correlation between the fertility and child 
mortality rates, and to what extent it was the governing cultural pattern. 
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We have already said that large family households were oft en related to the mountain-
ous geography and the animal husbandry economy. Th e literature oft en suggests that 
the „disintegration” of the joint family household was occurring predominantly in the 
fl atlands, and that it remained longest in the hilly and mountainous regions. However, 
such a process is not supported by statistical data. On the contrary, it indicates that it 
was in the plains gravitating towards the Sava and the Danube that an increase in the 
number of family members occurred in the late 19th century. Such an increase was to an 
extent in correlation with an augmentation of land per household in the said counties, 
which in the late 19th century, consisted mostly of cultivated land. In the entire studied 
period, the largest average estate was recorded in the Valjevo county, with the greatest 
average number of family members per household. In the late 19th century, the Drina 
region also recorded quite similar numbers. Th e lowest land augmentation values in 
the second half of the 19th century were recorded in the Uzice county, which, we as-
sume, was conditioned by the geography of the terrain. At that period, the county also 
recorded a slight decrease in the family members per household. 

In the 1834-1910 period, an average size of a village household in Serbia was pretty 
constant and was ranging from 6.1 to 6.5 in the entire country. Regional variations were 
also quite constant: the households in western Serbia had the greatest number of family 
members and those in eastern Serbia, the fewest. Great variations, particularly in the 
Podgora county, indicate that there were larger and more complex households, and nu-
merous ethnographic papers testify to that fact. However, the number of such households 
was never so great so as to signifi cantly contribute to an increase of average numbers. 

Ethnographic papers contain numerous records of a „disintegration” of the joint 
family households in the 19th century. On the other hand, the statistical indicators 
point to a relative constancy of the average household sizes throughout the century, 
and even a certain increase of the average numbers at the end of the studied period. 
Furthermore, the data on the household structure indicate a certain increase in com-
plexity occurring during the 19th century in many of the counties, which is process 
contrary to „disintegration”. Such a comparison of sources of various provenance 
may lead to a conclusion that in this case, i.e. in the complex joint family households 
disintegration, it was more of a cyclical phase, quite characteristic to such a house-
hold organisation, rather than a process that was leading to its permanent dissolu-
tion. Statistical indicators on the number of members in the household structure 
are more in favour of the conservative character of the social relationships, than of 
their eff ectuation. A certain increase in the average numbers, occurring in the late 
19th century in the regions then considered as prosperous ones in Serbia, actually 
suggest that a large household was still an ideal to be strived for. Under conditions 
of extensive farming economy, with methods that did not change much in the 19th 
century, a wealthy family household was still considered to be the one with a large 
number of working hands.
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АДВОКАТСКА СЛУЖБА У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ 1838–1862.

Апстракт: Циљ чланка је да представи развој адвокатске службе у Србији пре до-
ношења Закона о правозаступницима 1862, правне норме које су је регулисале, нацрт 
који је представљао покушај решења проблема, као и став савременика и народа према 
адвокатима.

Кључне речи: адвокати, адвокатура, пуномоћник, суд, судство

* * *

Нормативно регулисање адвокатуре пре Закона 
о правозаступницима од 1862.

Адвокатура је друштвена служба пружања правне помоћи коју обављају 
адвокати као своју професионалну делатност. Адвокат службу увек обавља са-
мостално и само он одлучује које ће се радње обавити и само он одговара за свој 
рад, без обзира да ли адвокатуру обавља као појединац или као члан адвокатске 
радне заједнице. Адвокатура је данас самостална професија, о најважнијим 
питањима (о примању у адвокатуру и одстрањењу адвоката из адвокатуре, 
о дисциплинској одговорности адвоката итд.) одлучују адвокати сами преко 
адвокатске коморе.1

1 Енциклопедија Југославије I, Загреб, 1983, 28. (Владимир Бајер)
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У периоду између 1860. и 1866. године, Србија је добила велики број прописа, 
што је значило стварање правне сигурности и сузбијање самовоље, а са друге 
стране правду учинило тешко приступачном. Питање адвокатуре решено је 
Законом о јавним правозаступницима од 28.02/13.03. 1862. године. Много пре 
тога показала се потребном стручно и правилно уређена адвокатска служба. 
Адвокатски кадар је дуго недостајао, саме судије дуго нису били правници, 
нити су поседовали одговарајуће образовање, а делом су били и неписмени. 
Организовању адвокатске службе могло се приступити после пристизања прав-
ника школованих у земљи или иностранству, а њихов број био је мали. Они су 
се пре одлучивали за државну службу. Постојао је прилив стручних људи из 
Аустрије (у Војној граници, али и ван ње, било је Срба адвоката). Они су као 
адвокати у Србији били присутни педесетих година 19. века, због ванредних 
прилика у Аустрији, пре свега Мађарске револуције. 2

Доласком уставобранитеља на власт, у Србији су се појавили заступници 
пред судовима – адвокати и њихов број се брзо повећавао. Жалби на адвока-
те и састављаче молби, тужби и других судских аката било је и у време прве 
владавине кнеза Милоша.3 Они су само у ретким случајевима били правници, 
заступањем странака пред судовима бавили су се у прво време сви колико-
толико писмени људи, првенствено чиновници, не искључујући ни судске 
чиновнике. Главни узрок пренатрпаности судова парницама власт је видела 
у невештини нестручних адвоката.4 Први помен адвоката јавља се у Указу 
Министарства правде и просвете од 24.08/6.09. 1839. Састављачи молби (ми-
сли се на адвокате, примедба М. П.) своје су услуге прекомерно наплаћивали. 
Решено је да се исти морају потписати на молби и прописана је такса од 1–3 
цванцика. За веће грађанске парнице такса за састављање молбе зависила је од 
погодбе.5

Због својих адвокатских послова чиновници су запостављали редовне дуж-
ности, а кад год би чиновник-адвокат добио парницу, сумњало се да је успех 
резултат тога што су судије биле на његовој страни. Да би се отклониле сумње 
које су падале на цело правосуђе, донета је Уредба о заступању пред судовима 
од 21.10/3.11. 1843.6 Истакнуто је да су чиновници при судовима или другим 

2 Т. Васиљевић, Ђорђе Д. Ценић: Развој кривичноправне мисли у Србији 19. века, Београд, 1987, 
237-238.

3 О суђењу и чиновницима у доба прве владавине кнеза Милоша у Р. Љушић, Кнежевина Србија 
(1830-1839), Београд, 1986, 233-250; V. Petrić, Krivično-sudska praksa u Srbiji 1815-1839, Beograd, 
1958, 18-53. (doktorska disertacija)

4 Д. Јанковић, Историја државе и права Србије у 19. веку, Београд, 1955,  88; М. Павловић, Српска 
правна историја, Крагујевац, 2005, 423.

5 Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије I, Београд, 1840, 245.
6 М. Павловић, Српска правна историја, 423.
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надлештвима, бавећи се адвокатским послом пренебрегавали државну службу, 
чинили неправду парничној страни против које је чиновник наступао, и да се 
изазивало незадовољство због неправде, пристрасности и неуређености судова. 
Свим запосленима у државној служби забрањено је да заступају странке пред 
судом, састављају у туђе име тужбе, одговоре или било каква судска акта и да 
се у туђе име појављују пред судом. Казна за кршење Уредбе била је лишавање 
четвртине плате, ако је чиновник то учинио први пут, половине, ако је прекр-
шио по други пут, а у случају трећег кршења лишавао се службе.7 Позитивна 
страна ове Уредбе било је одвајање адвокатуре од чиновништва, али се јавља 
врста „дивље адвокатуре”, којом се бавио ко је хтео, на штету грађана, судова 
и власти. У сваком случају, грађанима је била неопходна правна помоћ, а често 
и чиста писарска помоћ, а власт није могла, због материјалне немогућности, да 
је организује и правно регулише.8

Српски грађански законик из 1844. донео је одредбе о регулисању пуномоћства. 
Дефинисан је појам властодавца и пуномоћника, као и овлашћења пуномоћника. 
Границе овлашћења пуномоћник није смео прекорачити, а у случају прекорачења 
морао је одговарати. Пуномоћник без назначених граница овлашћења морао је 
деловати према разуму, знању и савести. Могао је туђе ствари продати или при-
мити за наплату, некога задужити, подићи туђе новце, водити парницу у туђе 
име, полагати заклетву, чинити поравнање, примити или одбити наслеђе у име 
другога, закључити ортачки уговор, нешто поклонити, изабрати судију за пора-
внање, уступити наплатно право, само у случају да су ови послови назначени у 
пуномоћју. Био је дужан да послове поштено оконча, самостално и без ослањања 
на друге (осим ако му није дозвољено да другима даје пуномоћје) и сву корист 
остави властодавцу. Уколико би својом кривицом причинио штету властодавцу, 
морао је надокнадити. Властодавац је морао платити пуномоћнику потребан 
трошак за обављање посла и надокнадити му штету која би настала његовом 
кривицом. Посао који је пуномоћник у име властодавца обавио или уговорио 
са трећим лицем било је сталан и везивао и властодавца и треће лице, чак и у 
случају да пуномоћник не би био способан да заврши своје послове. Пуномоћје је 
престајало важити чим га је властодавац отказао, а пуномоћник је такође могао 
да врати пуномоћје и одустане од њега, осим уколико је у питању био неповољан 
тренутак и одустајање ишло на штету властодавца. Пуномоћје је престајало кад 
пуномоћник умре, осим ако није гласило и на наследнике.9

Према Допунителним правилима у смотрењу суђења по части грађанској 
и криминалној од 19.05/1.06. 1845. године, члан 2, прописано је да су парни-
7 Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије II, Београд, 1845, 259-260.
8 Т. Васиљевић, Ђорђе Д. Ценић: развој кривичноправне мисли у Србији 19. века, 238. 
9 Законик грађански за Књажество Србију обнародован 25.03/7.04. 1844, Част друга, Оделеније  

II, Глава XXII, О пуномоћности и деловодству, чланови 609-631, Београд, 1844, 107-110.
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чари могли само лично да се појаве пред судом, а само у случају болести или 
спречености имали су право да именују заступника. Адвокати нису могли 
бити страни поданици, осим у случају кад су заступали страног поданика.10 
Следеће године, у Тумачењу Допунителних правила од 20.07/2.08.1846, члан 1, 
заступање је генерално допуштено, јер се претпостављало да је властодавац 
узео пуномоћника из оправданог разлога, и да суд такво пуномоћје треба 
да уважи.11 Према пропису од 21. 10/3.11. 1847, у случају да се држављанин 
Србије парничио са страним држављанином, који је имао права на стра-
ног адвоката, дозвољено му је да такође користи услуге адвоката-странца.12 
Прописом од 5/18.03. 1851. стављено је у дужност тужиоцима, који су били 
страни поданици и желели да воде парнице код српских судова, а нису стално 
живели у Србији, да за вођење парнице оставе при суду пуномоћника који 
живи у Србији.13 Пошто држава није могла да организује бољу адвокатску 
службу, морала је да пристане на постојећу. Грађански законик је предвиђао 
уговор о пуномоћству, а адвокати из Аустрије долазили су да заступају своје 
клијенте у Србији.14

О незадовољству власти стањем адвокатуре и људима који су се њоме бавили 
сведочи Распис од 18. 09/1.10. 1850. године. Министарство правде је замоли-
ло Министарство унутрашњих послова да наложи полицијским властима да 
држе под присмотром лица која се баве адвокатуром и да им забране даље 
бављење тим занимањем. Суду је препоручено да и сам пази на адвокате и да 
их пријављује полицији, која ће их по потреби казнити.15 Да се не би оштетили 
властодавци, суд је био дужан да их благовремено обавести о забрани. Циљ 
Министарства био је да се забрани бављење адвокатуром лицима којима је то 
било једино занимање. Адвокатура се није забрањивала у случају да је адвокат 
био приватно лице, које се тиме обично није бавило.16

Милош Јовановић, пензионисани секретар, обратио се Министарству прав-
де за дозволу да се бави адвокатуром, јер од пензије није могао да издржава 
себе и породицу. Министарство правде било је мишљења да и пензионисани 

10 Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије III, Београд, 1847, 38.
11 Исто, 123.
12 Ђ. Петровић, Речник закона, уредби и уредбени прописа издани у Књажеству Србије од 1827. 

до 1854, Београд, 1856,  1.
13 Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије VI, Београд, 1853, 11.
14 М. Павловић, Српска правна историја, 424.
15 Из текста Расписа није јасно да ли је препоручено неком одређеном суду или се мисли на 

судове уопште.
16 Ђ. Петровић, Речник закона, уредби и уредбени прописа издани у Књажеству Србије од 1827. 

до 1854, 1.
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чиновници и они који су под судском истрагом, али разрешени од дужности, 
могу заступати парничаре.17 После молбе секретара суда Алексе Романовића18 
да му се дозволи да, док је под судском истрагом, пише парничне и друге молбе, 
Савет и кнез Александар Карађорђевић донели су Решење од 17/30.7. 1851. По 
њему се Уредба од 21. 10/3.11.1843. о заступању пред судовима тумачила тако 
да ни чиновник који се налазио под судском истрагом и није вршио дужност, 
није могао ништа да пише за судске парнице приватних лица. Разлог је био 
то што пре доношења коначне пресуде није изгубио звање.19 Уредба од 1843. 
измењена је 12/25. 12. 1852, те је одобрено заступање парничара пред судом и 
писање тужбе и одбране пензионисаним чиновницима, али не и чиновницима 
који су под судском истрагом.20

Пројекат Закона о правозаступницима

Савет је Министарству правде препоручио јула 1851. да му поднесе на даљи 
поступак Пројекат Закона о правозаступницима. Министарство је сачинило 
један такав пројекат, али је закључено да се подношење пројекта одложи док не 
ступи на снагу Судски поступак у грађанским парницама. Пошто је Поступак 
ступио на снагу 1853. године, показала се потреба да се установи ред лица, чије 
би једино занимање било да заступају и бране парничаре код српских судова, у 
случају кад парничари не би могли или хтели да сами воде своје парнице. Ову 
потребу је посведочио и сам чл. 220 Судског поступка у грађанским парница-
ма21, јер је због недостатка искусних несудских лица терет масе пред судом 

17 Акт Министарства правде од 28.06/11.07. 1851, бр. 1971, према Ђ. Ценић, Могу ли пензионери 
бити правозаступници? Београд, 1881, 6-7.

18 Алекса Романовић је био добар познавалац закона, пратио је српско законодавство и сарађивао 
на његовој изради у више прилика. На акту којим је Министарство правде поднело на 
разматрање Закон о правозаступницима 1861. потписан је као начелник одељења. Пензионисан 
је због слабог здравља. Молио је све министре који су се мењали за време његове пензије да 
му дозволе да се бави адвокатуром. Романовић се понегде јављао као адвокат зато што су му 
судије гледале кроз прсте, мада су му више пута затварали врата. Познат је по томе што му 
је суђено у оквиру процеса познатог под називом Пропаст Великог суда 1864, када је био у 
звању секретара Апелационог суда, Ђ. Ценић, Могу ли пензионери бити правозаступници? 
7-8.

19 Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије VI, Београд, 1853, 38.
20 Т. Живановић, Законски извори кривичног права Србије и историјски развој његов и њеног 

кривичног правосуђа од 1804.  до 1865,  Београд, 1967, 288.
21 Према чл. 220 Законика о судском поступку од 1853: „Бранитељ масе мора да је у закону 

и судоводству искусан; и зато ће суд, ако не би таквог у месту било, једно лице из суда за 
бранитеља масе наименовати”, Законик о судејском поступку у парницама грађанским за 
Књажество Сербију, Београд, 1853,  54.
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падао на судске званичнике, те су због тога трпели други званични послови. 
Све је то неизбежно повлачило умножење парница код првостепених судова. 
Оштећење грађана у њиховим потраживањима и оптерећење судова могло се 
отклонити кад би се увео ред адвоката. Стога је министар правде Лазар Арсе-
нијевић предложио 16/29.08. 1854. да се раније састављени Пројекат Закона о 
правозаступницима преда на разматрање Савету.22

Текст Пројекта састојао се од: уводног дела, I главе О правозаступницима, II 
гл. О томе ко подаје право на правозаступничество и под којим условима, III гл. 
О поступку, који се при испиту кандидата има набљудавати, IV гл. О правима и 
дужностима правозаступника, V гл. О извршавању дисциплинарне власти над 
правозаступницима, VI гл. О томе како престаје право на правозаступничество, 
Заклетва за правозаступнике. Имао је укупно 49 чланова.

Размотривши Пројекат, Савет је одлучио да се за неко време одустане од 
оваквог закона, из разлога што се није могло претпоставити да ће правоза-
ступници имати довољно прихода да пристојно живе и што у Србији тада није 
било довољно квалификованих људи за тај посао.23

Став савременика и народа према адвокатима

Адвокати су у доба уставобранитеља били на лошем гласу, захтевали прете-
ране награде, подстицали на парничење без довољно разлога, претрпавали суд 
парницама и умањивали углед судова. Акта су невешто састављана и у њима 
вређани поједини званичници и надлештва, за шта су клијенти одговарали. За 
неке адвокате се сумњало да раде као агенти судија и писара, који су преко њих 
радили адвокатске послове, или као посредници парничара и судија за погодбе.24

Пошто је 1843. одвојена адвокатура од чиновништва, као адвокати су се 
појављивали потпуно невешта лица, банкротирани трговци, осуђивани чинов-
ници, занатлије и сами „бескућници, варалице и скитнице”. Често нису радили 
сами, носили су име и погађали се са парничарима, а радили су чиновници са 
којима су после делили награду.25 

Јаков Игњатовић, који је боравио у Београду 1849-1850, оставио је у Мемоари-
ма сведочанство о београдским правницима. Наводи да је у Београду у оно доба 
адвокат могао бити ко хоће, чак и страни поданик. У Београду није постојала 
адвокатска организација, већ је свако ко се тиме бавио могао радити на своју 
руку и није морао имати завршене за то потребне студије. Они који су завршили 

22 Архив Србије(=АС), Државни савет (=ДС), Н. 510/1854, ролна 189.
23 Исто.
24 С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, Београд, 1933, 24.
25 Д. Јанковић, Историја државе и права Србије у 19. веку, 88.
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школе имали су амбиције у хијерархији бирократије. Игњатовић каже: „Зато та 
напуштена слободна адвокатура уродила је плодом да је надриписарство корен 
запатило као негда у Војеној граници амо”. У целој Србији је, по Игњатовићу, 
било мало редовних адвоката осим у Београду, и тешко да је било и једног правог, 
осим у Београду, где их је било неколико. Наводи примере неколицине угледних 
адвоката. Адвокатуром се бавила и удовица Симе Милутиновића Сарајлије Ма-
рија Поповић, а ту је био и француски адвокат Алфред Вињарон.26

Стање адвокатуре је описао и Ђ. Д. Ценић, говорећи да је пре изласка Закона о 
правозаступницима: „...Све што је гладно, а знало ма колико читати и писати, све 
што се плашило од посла те није могло себи другим начином кору леба заслужити, 
све се то наметнуло народу као учитељ, као бранилац његових права. Ове пијавице 
народног спокојства, народње кесе и народног поштења, ишли су по варошима, из 
механе у механу, а по селима из општине у општину, по вашарима и саборима, те 
су подобно ловцима тражили лова, тражили жртву коју ће у вигове своје уловити, 
тражили лаковерне који ће се на њих ослонити да им ма шта и ма како напишу, 
само да штогод зараде, те да себе и своју фамилију заране. Отуд је човек видео 
жалбе или прозбе које се нису ни прочитати могле, или ако су се прочитале нису 
се разумети могле, отуда је видео молбе или жалбе којима никако места нема, отуда 
је видео жалбе или молбе поднашане ненадлежном месту”. Даље Ценић наводи да 
је народ почео „...из гласа јаукати и запомагати против тако названих адвоката”. 
Администрација је прибегавала свим могућим средствима да се ово зло умањи. 
Задовољавала се да адвокат буде доброг морала, не тражећи доказе о знању. Имало 
се мало појма шта је адвокат и какав треба да буде, чак и највиша власт сматрала 
је то занимање незнатним и почела га делити људима из милости. 27

На Петровској скупштини 1848. окрузи су се жалили да се вођење парница 
по судовима сувише одуговлачи. Неки окрузи су кривицу налазили у неадек-
ватности судских уредби, а други у томе што су парничаре на суду заступали 
адвокати. За побољшање судске струке формирана је комисија која је добила 
налог да се потруди да што пре оконча задатак који јој је поверен.28

Бројне су жалбе против адвоката и њихове службе поднели представници 
округа на Светоандрејској скупштини 1858–1859. године. Говорило се о адво-
катима који су ишли по кафанама и варали људе, јер је акта која су писали суд 
одбацивао као неуредна. Тражила се заклетва на звање бранитеља и прописи-
вање таксе за њихов рад.29 Захтевало се укидање адвоката у држави и да свако 

26 Ј. Игњатовић, Мемоари: рапсодије из прошлог српског живота, Београд, 1966, 318-325.
27 Ђ. Ценић, Могу ли пензионери бити правозаступници? 1-2.
28 Молбе и жалбе округа на Петровској скупштини и одговори кнеза и Савета на њих, у Зборник 

закона и уредаба Кнежевине Србије IV, Београд, 1849, 174.
29 А. Раденић, Светоандрејска скупштина, Београд, 1964, 69.
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своја права брани пред судом усмено, како зна.30 Према другима, тражило се 
увођење адвоката у земљи, али да се подвргну заклетви и ставе на располагање 
Министарству, уз дужност да полажу испит пред Министарством. Нужност 
адвоката се објашњавало овако: „...ја не могу у Окр. краинском да парницу водим 
ићи, јер ћу једним одласком више него што парница вреди потрошити, и што 
женске стране нису у стању парницу водити, но морају кога заступника имати, 
а напоследку што су и заступници за брањење потребни”.31 Неки су истицали 
да су адвокати при парничном поступку својим незнањем (с неким изузецима) 
и једној и другој парничној страни нанели више зла него добра.32 Било је још 
захтева за укидањем адвокатуре33, јер адвокати „у договору са судијама, гуле 
сиротињу и убијају, парнице одуговлаче и скупо наплаћују”.34

Српске новине од 1. 4. 1859, у оквиру текста Поглед на нашу судејску стру-
ку VII, пишу о адвокатима: „...јер држећи да парнице нагомилавају адвокати, 
којих онда по судовима много бијаше, (па да то не буде) изда (Министарство 
правде, примедба М.П.) распис да само правослови могу адвоцирати, а другима 
то сасвим забрани. Али, ти адвокати нису били правобранитељи, него су били 
органи судија и писара, преко којих су ови сами адвоцирали: они су носили име 
и са парничарима се погађали, а сви су други радили и после награду делили: за 
то, чим забрана изиђе, – адвокатство се увуче у своја права гњезда – у судејске 
канцеларије. – Осим у Београду, у то време није било нигде правослова адво-
ката: за то и само у Београду остане по старом, а по свој Србији буде горе!”35

Пошто је у Србији Лицеј напредовао и давао и по неколико правника годишње, 
држава је решила да злу стане на пут и за адвокате узима људе који имају доказе 
о правном знању и поштењу. Тако је Министарство правде поднело законодавној 
власти нацрт закона 1861, који је ступио на снагу 1862. Према Акту министра правде 
од 16/29.10. 1861, АН. 7301, Министарство правде је израдило пројекат о такоз-
ваним правозаступницима, којим је јасно желела да одреди која лица и под којим 
условима се могу примити за адвокате, прописавши њихова права и дужности.36 

Закону су претходила Уводна правила о правозаступницима. Сам Закон 
се састојао од 63 члана распоређених у пет глава (О условима под коима се 
може добити правозаступништво, О полагању испита правозаступничког и о 
постављању правозаступника, О правама и дужностима правозаступника, О 
30 Исто, 77.
31 Исто, 102.
32 Исто, 133.
33 Исто, 147, 152.
34 Исто, 164.
35 Србске новине, бр. 34, 19.03/1. 04. 1859, 1.
36 Ђ. Ценић, Могу ли пензионери бити правозаступници? 5-6.
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дисциплинарним казнима над правозаступницима, О томе како престаје пра-
во на заступништво) и заклетве за правозаступнике.37 Главна одредба Закона 
односила се на адвокатску стручну спрему. Адвокат је могао да постане српски 
поданик, доброг и поштеног владања, који је завршио правне науке и положио 
правозаступнички испит.38 Две године после доношења закона, у Србији је било 
22 адвоката, од којих су осморица радила у Београду.39

Пре доношења Закона о правозаступницима 1862, власт је покушавала раз-
ним прописима да регулише хаотично стање у адвокатури. Очигледно да ни 
сама није увек имала јасне представе о смерницама у којима треба да иде по 
овом питању и доста је лутала, тражећи решење. Постојао је ранији пројекат, 
који није ступио на снагу, али је потреба за законом који би регулисао адво-
катуру била све већа, те је његово доношење постало неопходно и неизбежно. 
Постојало је велико незадовољство у народу, али и у ученој јавности, што се 
види и из писања званичних новина. Адвокати у доба уставобранитеља пред-
стављају ред без законски одређеног положаја, у неку руку законски непризнат, 
са пуно елемената сумње. Посао адвоката није се сматрао претерано пристојним 
и изашао је на лош глас, који ће га дуго пратити у јавном животу.40

LEGAL PROFESSION IN THE PRINCIPALITY OF SERBIA 1838–1862

Summary:

During the period between 1860 and 1866, a large amount of regulations appeared 
in Serbia. It meant the establishment of legal safety, on the one hand and, on the other, 
made justice harder to get. Long before that period, there had been a need for a proper 
legal profession. For a long time, there had been a lack of legal professionals, even 
judges had no proper education. Th ere was a need for lawyers educated in Serbia or 

37 Уводна правила и Закон о правозаступницима, Зборник закона и уредаба XV, Београд, 1863, 
39-58.

38 Закон о правозаступницима, чл. 2, Зборник закона и уредаба XV, 42.
39 М. Павловић, Српска правна историја, 424.
40 С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, Београд, 1933, 24.
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abroad, and those few existing, oft en chose the civil service. Th ere were many legal 
experts from Austria during the 1850s, aft er the Hungarian revolution of 1848.

Before the Legal profession Act was passed in 1862, the Serbian authorities had 
tried to put in order a chaotic state of the profession, introducing various regulations. 
It is obvious that a clear picture of the question of the legal profession did not exist 
and the authorities struggled in their attempt to solve it. Two regulations concern-
ing lawyers were passed in 1839 and 1843. Th e one of 1843 banned offi  cials to act as 
lawyers. Several articles of the Serbian Civil Code of 1844 and two articles in the rules 
concerning the civil and criminal judiciary proceedings from 1845 and 1846 were 
dedicated to lawyers. Various regulations, aiming at solving the issue were passed in 
1847, 1850, 1851 and 1852. In the period between 1851 and 1854 a project of an act 
about lawyers was made, but it did not come through. District representatives fi led 
many complaints against lawyers on St. Peter’s Assembly in 1848 and St. Andrew’s 
Assembly in 1858-1859.

Th e Act was passed in 1862, because of the great necessity and discontent of the 
people of Serbia with the state of the legal profession. Before the 1862 Act, the lawyers 
of Serbia represented an order without legally defi ned position, with lots of elements 
that could raise suspicion. Th e job of a lawyer was not appreciated and was of ill fame 
for quite a long period in the Serbian public life.
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Апстракт: Рад се бави положајем српског народа на Косову и Метохији у периоду 
од 1821. до 1839. године. Прве деценије 19. века донеле су на Косово и Метохију веома 
тешку политичку ситуацију. Из страха да се пламен српског устанка не прошири и на 
ове области, турске власти су завеле строг репресиван режим према тамошњем српском 
становништву. Главна улога чувара турских граница била је поверена исламизованим 
Арбанасима, који су постали најоданији борци за очување територијалног интегритета 
Турског царства, као и најсуровије оруђе за покоравање и исламизовање хришћана. 
Међусобни сукоби локалних феудалаца, као и повремени покрети арбанашких паша 
против Порте и њених реформи, гурнули су Косово и Метохију у период анархије и 
безвлашћа. 

Кључне речи: српски народ, Косово, Метохија, турске власти, Арбанси, зулуми, 
Порта

* * *

Од 1804. године па до избијања Велике источне кризе 1875. године читаво 
балканско подручије било је захваћено снажним националним превирањима. 
Ово се нарочито одразило у снажним антифеудалним и национално-ослобо-
дилачким покретима, који су прекрили читав Балкан. У српским земљама под 
Турцима, османски феудализам пролазио је кроз кризу изазвану процесом 
распадања старих феудалних односа као и покушајима реформи вршених од 
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стране централних власти. Избијање првог српског устанка је код српског ста-
новништва у Старој Србији пробудило наду о стварању нове српске државе која 
ће срушти вишевековну отоманску власт и извршити ослобођење и уједињење 
српског народа. Иако се у то време велики део српског народа још увек налазио 
под отоманском влашћу, Срби су се осећали као националана и духовна целина 
и желели су да се што пре уједине. 

Први српски устанак имао је велики утицај на хришћане у Турској, а посебно 
је са своје стране деловао на српски народ на Косову и Метохији. Од тада па 
све до ослобођења, на друштвено-економски и национални развој косовско-
метохијских Срба утицала је не само државна организација турске царевине већ 
и обновљена српска држава и њена национална политика. У борбама против 
турске војске српски устаници су у неколико наврата продирали на територију 
Косова. Почетком 1806. године, један део српске војске предвођен Станојем 
Главашом разбио је турску одбрану у Топлици и продро до Подујева, где је био 
подигнут српски шанац. У исто време други српски одред, под командом Павла 
Цукића, преко Ибра је доспео до Бањске, где је запосео царски пут, на коме 
је подигао јак шанац. Други организован налет српске војске на Приштински 
пашалук десио се у пролеће 1807. године, када је устаничка војска, долином Лаба 
продрла у правцу Приштине и том приликом поставила своје ратне логоре у 
рејону села Бресце, Палатне и Мургуле. Војевање у 1809. години још једном је 
приближило устаничку војску границама Приштинског и Пећког пашалука. 
На северни део Приштинског пашалука српски устаници су продрли преко 
Крушевачке жупе и Топлице, која је била захваћена устанком. Друге устаничке 
јединице, предвођене Карађорђем, преко Новопазарског пашалука су кренуле 
у правцу Црне Горе, где су се сукобиле са војском пећког Нуман паше. После 
победе над Нуман-пашиним трупама Срби се се нашли у близини Рожаја и на 
прилазима Пећког пашалука.1

Присуство српских устаника у селима митровачке Шаље и у горњем Лабу 
(Врхлабу) пробудили су очекивања косовско-метохијских Срба да је ослобођење 
од турске власти близу, тако да се знатан број њих прикључио устаничким сна-
гама. Међу познатијим борцима родом са Косова, који су имали значајан удео у 
ослободилачкој борби српског народа у Првом устанку треба споменути Чолак 
Анту Симеуновића, једног од војвода, као и Радисава Малкића, бимбашу, родом 
са Копаоника, који је држао сектор између Острог Копља и Рудина.2 Велики 
број Старосрбијанаца који су учествовали у српској револуцији ратовали су 
као обични војници. Један од њих је био и Мирко Лазаревић, чије је јунаштво у 

1 В. Стојанчевић, Из српске историјске прошлости (1804-1918), књ. VIII, Пирот, 2011, 132-136.
2 Казивање савременика, мемоарска грађа о Првом српском устанку, приредио Љ. Поповић, 

Аранђеловац, 2003, 96-112.
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борбама против Турака и Арбанаса остало упамћено код његових сабораца.3 У 
периоду српске револуције Косово и Метохија су добили нарочити политички 
значај. Повољан геостратешки значај давао је овим областима важну улогу 
у даљој одбрани поседа Турског царства. Област Косова и Метохије заузима 
пространи део Балканског полуострва и има најкраће прилазе обалама Јадран-
ског и Егејског мора. Смештена између Јадрана и Егеја, косовско-метохијска 
област се налазила на раскршћу два велика пута који су у средњем веку про-
лазили преко Балканског полуострва. Први друм је полазио од Венеције, па се 
преко Дубровника, Босне и Новог Пазара (Трговишта) спуштао на Косово, а 
одатле на југ до Скопља, Солуна, Сереза и Цариграда. Други пут је, полазећи 
од пристаништа између Котора и Драча, обилазио на југу Скадарско језеро, 
па је потом преко Белог Дрима долазио до Призрена, одакле се спуштао на 
Косово, где се затим спајао са босанским друмом.4 Свако ко је под својом вла-
шћу држао раскрснице ових путева могао је да обезбеди доминантан положај 
на Балканском полуострву. За Србију је то било од велике важности јер је она 
преко косовско-метохијске котлине добијала најкраћу везу и једини природни 
излаз на Јадранско море.5 Такав значај Косова и Метохије за интересе Србије 
и српског народа био је познат Турској, због чега се она кроз читав 19. век 
здушно трудила да уништи српски народ на овим просторима и да га замени 
арбанашком популацијом. Зато је притисак турске државне управе и Арбанаса 
као главних експонената њихове политике био веома јак. Наследне арбанашке 
паше, до тада махом одметници од централне власти, узнемирени могућношћу 
да се устанак прошири и на крајеве под њиховом влашћу, постали су главни 
стубови одбране турске државе и предводници честих војних похода против 
устаничке Србије. Заплашене обновом српске државе, турске власти и арба-
нашке паше настојали су да немилосрдним прогонима смање број Срба на овим 
просторима, што је резултирало најдрастичнијим етнографским померањима 
и асимилицијом становништва у овим областима.6 

Прве деценије 19. века донеле су на Косово и Метохију веома тешку поли-
тичку ситуацију. Из страха да се пламен српског устанка не прошири и на ове 
области, турске власти су завеле строг репресиван режим према косовско-
метохијским Србима. Главна улога чувара турских граница била је поверена 
Арбанасима муслиманима. Како су се они у борбама против српских устаника 

3 Архив Србије (даље: АС), Државни Савет (даље: ДС), 1850, р No 490, Београд 13 децембар 1850.
4 Г. Гравије, Стара Србија и Албанци, Приштина, 1995, 5.
5 Х. Рот, Косовски искони, Београд, 1996, 145-148; М. Чемерикић, Трговина, занатство, инду-

стрија и кредитне установе у Старој Србији од 1875. до 1937. године, Споменица дваде сетпето-
годишњице ослобођења Јужне Србије, Скопље, 1937, 692-693.

6 В. Стојанчевић, Историјски преглед прогона и нестајања Срба у Метохији и на Косову за време 
турске управе (до 1912), Добровољачки гласник, 13, (1999), 90-92.
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у Првом и Другом устанку већ доказали као лојални поданици Отоманске 
империје, њихова главна обавеза је била да пазе на бунтовно српско станов-
ништво, које је у Турској, кроз цео 19. век важило за непоуздан и превратнички 
елеменат. Исламизовани Арбанаси постали су најоданији борци за очување 
територијалног интегритета Отоманске империје, као и најсуровије оруђе за 
покоравање и исламизовање хришћана. Њихови одреди су се борили у редо-
вима турске војске а њихове башибозлучке јединице учествовале су у гушењу 
буна и устанака хришћана у Турској кроз читав 19. век. Када је у пролеће 1821. 
године избио народноослободилачки устанак Грка, косовско-метохијски Ар-
банаси одмах су почели да се војно огранизују не би ли помогли турској војсци 
у борби против грчких устаника. Једним арбанашком одредом састављеним 
од косовских и топличких Арбанаса командовао је поглавица Сеиди Менџа, 
који је учествовао у бојевима око Ларисе у пролеће и лето 1822. године. Поред 
њега, у жестоким сударима са грчким хетеристима учествовали су и поглавице 
Ахмед Чамада и Бајрам бимбаша, који су погинули у борби.7 

Тешку политичку ситуацију на Косову и Метохији у првим деценијама 19. 
века, обележавала је анархија. Она се огледала у међусобним сукобима и ору-
жаним походима локалних феудалаца, као и у феудалним устанцима локалних 
паша, ага и бегова против Порте и њених реформи. Јавна безбедност скоро да 
није ни постојала. Путеве су контролисале разбојничке чете, па се путевима 
могло кретати само уз јаку пратњу турских заптија или уз заштиту арбанашких 
племена, која су контролисала делове саобраћајница на племенској територији.8 
Двадсетих година 19. века водили су се на територији Косова и Метохије прави 
феудални ратови између арбанашких паша око тога ко ће загосподарити овим 
областима и под своју власт ставити на стотине српских села. Јаке борбе води-
ле су се у пећком, вучитрнском, гњиланском и митровачком крају. У борби за 
стицање политичког утицаја и административног положаја у турском систему 
власти жестоко су се сукобљавале најмоћније арбанашке феудално-родовске 
породице. У овим сударима највише су страдали српски сељаци-чифчије, који 
су у вихору ратног разарања губили све што су поседовали, а не ретко и свој 
живот.9 Најжешће борбе вођене су у Пећком пашалуку. Главни актери у сукобу 
који је почео 1826. године и потрајао годинама, били су скадарски Мустафа паша 
Бушатлија и пећки Нуман паша. Желећи да Пећки пашалук припоји својим 
земљама, Мустафа паша је у пролеће 1827. године повео војску на Пећ не би 
ли сломио отпор Нуман паше. Како овај напад није донео никакве резултате, 
Мустафа паша Бушатлија је наредне 1828. године организовао нови поход на 
7 АС, Књажева Канцеларија (даље: КК), XII, бр. 190, Јанићије Радовић-кнезу Милошу Обреновићу 

Јагодина 10 август 1822.
8 Д. Богдановић, Књига о Косову, Београд, 1990, 156-158.
9 В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804-1912, Нови Сад, 1994, 185-187.
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Пећ, који се убрзо претворио у прави рат у који су били увучени турски управ-
ници, арбанашка племена и исламизовани Срби. Уз скадaраског пашу ратовали 
су призренски Махмуд паша Ротул, гусињски муселим Ђул бег, бијелопољски 
муселим Сулејман ага Кучевић и пештерски забит Хусеин Хот. Савезници пећког 
паше били су Клименти, Рожајци и приштински Јашар паша. Руско-турски 
рат, који је избио у пролеће 1828. године, за кратко је прекинуо овај сукоб, да 
би се он поново распламсао у пролеће 1829. године. Тада је Бушатлија, корис-
тећи се чињеницом да је пећки паша умро, уз изговор да скупља војску за рат 
против Руса, за шта је имао одобрење од Порте, поново напао Пећ. Овога пута 
Бушатлија је брзо сломио отпор својих противника, тако да је читава Метохија 
дошла под његову власт.10

Пролазак војске скадарског паше преко Метохије и Косова због ратовања 
против Руса био је праћен великим страдањем српског становиштва. Према 
старом турском обичају, на хришћанску рају су палe све обавезе око давања 
коморе, исхране војске и давања конака. Поред тога, српски сељаци су били 
изложени и реквизицијама, отимачинама као и разним зулумима које је вршила 
турска војска у пролазу. Завршетак руско-турског рата није донео нормализцију 
стања на Косову и Метохији. Године које су уследиле, додатно су заоштриле 
однос турских власти према српском становништву, а такође су и појачале 
незадовољство муслиманског становништва према централним властима у 
Цариграду.11 Све је то заједно само још више гурало Косово и Метохију у све 
дубљу анархију. Побуна скадарског Мустафа паше Бушатлије против централне 
власти, почетком 1831. године, имала је велики утицај на опште политичке 
прилике а самим тим и на положај српског народа у овим областима. Повод за 
избијање побуне била је одлука Порте, донета крајем 1830. године, да одузме 
Мустафа паши све оне области (Охрид, Елбасан, Дебар и Метохију), које су му 
биле дате на управљање годину дана раније.12 Сматрајући себе правим и једи-
ним господаром Румелије, Мустафа паша се одлучио за рат. Да би ојачао свој 
положај и што спремније дочекао царску војску Мустафа паша је повео јаку 
агитацију у Босни не би ли на своју страну привукао незадовољан босански 
беговат, као и на Косову и Метохији, где су тамошње паше са зебњом очекивале 
најављене реформе султана Махмуда II. Јасно опредељени за одбрану старих 
привилегија и повластица, као и шеријата, косовско-метохијски Арбанаси су 
представљали потенцијалне савезнике за све оне који су били против увођења 
реформи у Турској. Када је 1826. године, султан Махмуд II укинуо јаничарски 
ред, широм Румелије отпочела је акција турске војске усмерена на разоружавање 
10 В. Стојанчевић, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. до 

Париског конгреса 1856. године, Београд, 1971, 45-46.
11 П. Поповић, Црна Гора у доба Петра I и Петра II Његоша, Београд, 1951, 146-152.
12 Исто, 49.
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јаничарских одреда. Незадовољни таквим ставом централних власти, јаничари 
из Ниша покушали су са Арбанасима из Лаба да организују побуну против 
царских власти. Ова побуна је трајала кратко и била је угушена ефикасном 
акцијом турске војске из Нишког и Лесковачког пашалука.13

Позив Мустафа паше Бушатлије наишао је на добар одзив код арбанашких 
феудалних господара. Када је средином марта 1831. године скадарски паша са 
својом војском кренуо из Скадра и дошао у Скопље, уз њега су поред осталих 
феудалних господара били и приштински, ђаковачки, пећки и призренски паша. 
До почетка априла Мустафа паша сакупио је војску од преко 40.000 људи и зау-
зео територију до линије Софија–Самоков–Дупница–Ћустендил–Велес–Дебар. 
Одсудна битка измећу царских трупа састављених од низама и плаћеничких 
одреда Тоски и Бушатлијине војске одиграла се 21. априла у кланцима пла-
нине Бабуне у близини Прилепа. Битка се завршила победом царске војске, 
која је била толико убедљива да се сам Мустафа паша са остацима своје војске 
једва повукао са бојног поља. Док се Бушатлија повлачио у правцу Скадра, 
царска војска је дошла на Косово, одакле је наставила са даљим акцијама про-
тив косовско-метохијских паша. Суочени са репресалијама царских трупа, и 
препуштени сами себи, призренски, ђаковачки, пећки и приштински паша 
су са зебњом очекивали даље кораке централних власти. Међутим, велики 
везир Мехмед Решид паша је на неверство косовско-метохијских паша гледао 
као на политичко питање. Знајући да би оштре казнене мере над арбанашким 
феудалцима могле само још више да појачају отпор побуњених босанских бе-
гова, Мехмед Решид паша је одустао од репресије и одлучио се за амнестију 
побуњених пашалара. Од свих побуњеника најпре је амнестиран Јашар паша 
приштински. Њему су, уз услов да више никада не подиже оружје на царску 
власт, били враћени његови поседи, као и положај који је заузимао у органима 
власти у Приштинском пашалуку. Слично је било и са пећким Резак пашом, 
ђаковачким Сејфудин пашом, Ротулима из Призрена итд.14

Покрет босанских феудалаца, који је настао готово у исто време кад и покрет 
скадарског паше, донео је Косову и Метохији велику нестабилност и анархију. 
План босанских побуњеника био је да изврше концентрацију трупа око Сје-
нице и Новог Пазара, а да затим у садејству са војском скадарског паше, која 
би поново дошла до Призрена, приморају царску војску на одлучујућу битку 
на Косову пољу. Желећи да искористе чињеницу да је главнина царске војске 
заузета нападом на Скадар, босански побуњеници покренули су своју војску 
(20 000 људи) и 16. јула се сукобили са једним царским одредом (5 000 људи), 

13 АС, КК, 1826, XII, 445, Филип Вуковић-кнезу Милошу Обреновићу, Медвеђа 19. јули 1826.
14 В. Стојанчевић, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. до Париског 

конгреса 1856. године, 49-50.
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којим је командовао Ћор Ибрахим паша.15 У жестоком судару који се одиграо 
у близини Липљана, царска војска је претпела тежак пораз. Тријумфална по-
беда босанских феудалаца спасила је скадарског Мустафа пашу од потпуне 
пропасти. Царска војска је напустила Косово и Метохију, и ову територију 
препустила босанским побуњеницима. Убрзо су почели преговори, тако да је 
велики везир у име султана прихватио већину захтева босанских устаника. 
Том приликом Мехмед Решид паша пристао је и на захтев босанаца да Порта 
посебним ферманом призна Хусеина Градшчевића за везира Босне. Занимљиво 
је да у овим преговорима није било ни речи о Мустафа паши Бушатлији, тако 
да је он морао и даље да одбија нападе царске војске око Скадра.16 После закљу-
чења преговора са великим везиром босанци су напустли Косово и Метохију, 
што је одговарало Порти, која је могла поново да организује своју управу у 
овим областима. Иако је било гласина да су поједине паше имале контакте са 
босанским поглаварима, Порта се устезала од примене репресивних мера сма-
трајући да је у том тренутку елиминација скадарског паше њен главни војни 
циљ.17 Крајем октобра 1831. године, војска великог везира успела је да заузме 
Скадар и да зароби Мустафа пашу Бушатлију. После овог успеха следећи војни 
корак Порте био је да по сваку цену сломи побуну босанских феудалаца и да 
их примора на покорност. Припремајући се за војни поход против Хусеина 
Градашчевића, Порта је за новог босанског везира поставила Кара Махмуд 
пашу, под чију су команду поред царских низама дошле и арбанашке паше са 
Косова и Метохије. У походу против босанских побуњеника значајну улогу 
су одиграли Јашар паша приштински, Ибрахим паша пећки и призренски 
Махмуд паша.18 То се нарочито видело у боју код Пријепоља, који се одиграо 
почетком маја 1832. године, када су њихови одреди разбили босанске одреде 
и тиме омогућили царској војсци да однесе победу. Супротно очекивању, ин-
тервенција царске војске против Хусеина Градашчевића трајала је кратко, свега 
пар месеци. Већ крајем маја, после пораза на Палама, Сарајево се без борбе 
предало, а Градашчевић је почетком јуна са својим најближим сарадницима 
напустио Босну и прешао у Аустрију.19

После сламања побуне, Порта је у Босни почела заводити нову управу, 
која је била помирљива како према домаћим феудалним господарима тако и 

15 М. Гавриловић, Милош Обреновић III, Београд, 1912, 441-443.
16 В. Стојанчевић, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. до 

Париског конгреса 1856. године, 57-59.
17 М. Гавриловић, нав. дело, 351-378.
18 В. Стојанчевић, Историјски преглед прогона и нестајања Срба у Метохији и на Косову за 

време турске управе (до 1912. године), 91-93.
19 Исти, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. године  до 

Париског конгреса 1856. године, 66-68.
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према хришћанском становништву. Слично је било и на Косову и Метохији, 
где је велики везир Махмуд Решид паша (који је од маја до јуна 1832. године 
боравио у Приштини и Вучитрну) увео „многе корисне уредбе”. Овим уред-
бама је између осталог било регулисано и неколико веома важних питања. На 
основу „Садријазмових уредби” регулисано је питање ангарије (кулука), док 
је присуство Турака у хришћанским селима било забрањено. Том приликом 
су многи потражиоци у Приштинском пашалуку добили назад своја отета 
имања,20 што је било од великог значаја за измучено српско становништво на 
Косову и Метохији, коме је период од 1829. до 1832. године донео праву де-
мографску и материјалну катастрофу. Период релативног мира на немирном 
косовско-метохијском подручју није дуго трајао. Намера Порте да изврши по-
писивање становништва ради мобилисања обвезника у редовну турску војску 
изазвала је велики устанак Арбанаса у северној и јужној Албанији, у коме су 
учествовале и арбанашке паше из Пећи, Ћаковице и Дебра.21 Не желећи да се 
овај покрет претвори у озбиљан проблем, какав је донела побуна Мустафа 
паше Бушатлије и Хусеина Градашчевића, турске власти су брзо реаговале и на 
побуњене Арбанасе послале низам у јачини од 10.000 војника. У краткој војној 
кампањи, која трајала свега два месеца, царске трупе су разбиле побуњени-
ке и успоставиле власт у Албанији. Средином октобра је постигнут договор 
између власти и Арбанаса, који су признали султанову власт под условом да 
уместо регрута за низам дају откуп и да прихватају турске гарнизоне у Скадру, 
Елбансану, Кроји и Љешу.22 После сламања побуне у Албанији, турска војска 
је кренула на побуњене арбанашке паше у Метохији. У брзој акцији турске 
војске ухапшени су Ислам паша пећки, Сејфудин паша командант Ђаковице, 
кадија Мула Ибрахим и Аџа Мустафа. Поред ових хапшења, међу косовско-
метохијским Арбанасима проносили су се гласови да ће многе арбанашке паше, 
поглавице и крене бити позатварани због отвореног непријатељства које су 
показивали према султановим реформама. Све се ово веома брзо показало 
као тачно. Поход царске војске на Албанију и околне арбанашке паше довео 
је слома њихове моћи.23 

По наређењу Румели валије ухапшени су а потом протерани у Малу Азију 
Махмуд паша Ротул из Призрена, Арслан паша из Пећи, Сејфудин паша из 
Ђаковице браћа Махмуд и Емин из Дебра, и још неки феудалци из албанских 
кадилука. Они су били уклоњени из свих сегмената власти, а комплетна покрет-
20 Ђ. Микић, Друштвене и економске прилике косовских Срба у XIX и почетком XX века (од 

чифчијства до банкарства), Београд, 1988, 18-19, 90-91.
21 Ј. Х. Васиљевић, Арнаутски покрет у XIX веку, Београд, 1905, 35-38.
22 В. Стојанчевић, Јужнословенски народи и Османском царству од Једренског мира 1829. до 

Париског конгреса 1856. године, 288-290.
23 Ђ. Микић, нав. дело, 18-19.
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на и непокретна имовина била им је конфискована. Приштински господар 
Јашар паша успео је да обезбеди милост од Порте, тако да је избегао хапшење 
и прогонство. Турске централне власти су биле толерантне према овом осведо-
ченом противнику хришћанске раје. Његови пространи поседи су били мало 
окрњени, али је он и даље остао један од најјачих феудалаца у Приштинском 
пашалуку.24 Управа и организација власти поверена је војним заповедницима 
румелијске војске. Они су почели да заводе централизацију у управним и по-
реским пословима, да узимају регруте за низам и да намећу обавезу плаћања 
пореза (вергије), као и посебног пореза на стоку (агнам), који се годинама није 
сакупљао од арбанашког становништва.25

У жељи да смири немирну Метохију, Порта је фреманом, објављеним 1836. 
године, области Пећког и Призренског пашалука ставила под непосредну војну 
управу, којима је комадовао по један дивизијски генерал. Посебним хатишери-
фом, ове области су биле припојене територији којом је управљао Румели валија 
у Битољу.26 Пооштрена пореска политика нових турских власти изазивала је 
незадовољство српског хришћанског становништва на Косову и Метохији, али 
је и то било много подношљивије од вишегодишњег терора који су спроводиле 
арбанашке паше.27 Један од већих пропуста централних власти био је тај што се 
прикупљање пореза није изводило по прописима, него се издавало под закуп, 
што је доводило до великих злоупотреба.28 Нова администрација се врло брзо 
прилагодила старим навикама, те је на тај начин припремила терен за пред-
стојеће жестоке сукобе на простору Косова и Метохије. Побуне арбанашких 
феудалаца против реформи и жестоки сукоби до којих је дошло тридесетих и 
четрдесетих година 19. века, додатно су погоршали општу политичку ситуацију 
на Косову и Метохији. Борба против увођења реформи, била је борба за очу-
вање старог поретка. Арбанашке паше су на све могуће начине покушавале да 
задрже свој повлашћени положај и нису дозвољавале никакво побољшавање 
положаја хришћана, па макар оно било и симболично.29

24 АС, Министарство иностраних дела, (даље: МИД), Инострано одељење (даље: И), 1840, ф I, 
р 90, ПП No 5849, Београд 19. јануар 1840.

25 Ђ. Микић, нав. дело, 20-21.
26 В. Стојанчевић, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. до 

Париског конгреса 1856. године, 290.
27 Ђ. Микић, нав. дело, 18-19.
28 В. Ћоровић, Борба за независност Балкана, Београд, 1937, 8.
29 Д. Т. Батаковић, Косово и Метохија у српско-арбанашким односима, Приштина-Горњи 

Милановац, 1991, 30-31; Ј. Х. Васиљевић, нав. дело, 35-42.
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Прогони, исламизација, исељавање

Двадесетих и тридесетих година 19. века прави господар Приштинског па-
шалука био је Арбанас Јашар паша приштински. Немирног духа и насилне 
природе, Јашар паша је завео прави терор над српским становништвом на Ко-
сову. Користећи слабост турске власти на Косову, Јашар паша Џинић је рушио 
цркве, одузимао манастирска имања, убијао свештенике и за неколико година 
„утаманио” 79 српских села и то 32 у Приштинској нахији, 22 у Вучитрнској 
нахији и 25 села у осталим деловима Косова.30 Становнике тих села је побио 
или протерао, а још толико српских села је присило да пређу у ислам. Један део 
отете земље поделио је Арбанасима и исламизованим Србима, а остале поседе 
је задржао за себе.31 Том приликом су запуштени велики комплекси ливада и 
ораница, јер досељени Арбанаси, који су углавном били сточари, нису желели 
да се баве земљорадњом. Тако је плодна и пространа косовска равница била 
претворена у утрину.32 Многа српска села са наследним баштинама претворена 
су у читлуке. Јашар паша је немилосрдно прогањао српске свештенике а многе 
цркве је претворио у џамије. Забранио је богослужење у манастиру Грачаници, 
а затим је наредио да са са ове српске богомоље скине оловни кров, тако да је 
манастир био потпуно запуштен.33

Сматрајући себе за јединог господара Косова, Јашар паша је повремено 
нападао и Турке и Арбанасе. Желећи да Вучитрн припоји својим поседима, 
Јашар паша је неколико година ратовао са моћним феудалцем Махмуд бегом 
Вучитрнцем, који је имао подршку међу новопазарским Турцима и Арбанси-
ма из Лаба.34 Удружени са Арбанасима са Голака, Лабљани нису признавали 
Јашар пашину власт и више пута су се сукобљавали са његовим одредима. У 
једном таквом сукобу, крајем децембра 1839. године, они су успели да нанесу 
велике губитке његовој војсци, док је сам Јашар паша са својом пратњом једва 
бекством сачувао свој живот.35

Негативан став према српском становништву нису имали само арбанашко-
турски феудалци већ је сличан став имало и сељачко арбанашко становништво. 
Досељени из Албаније и углавном ненавикнути на тежак пољопривредни рад, 

30 Ђ. Микић, нав. дело, 17.
31 Д. Богдановић, нав. дело, 160.
32 Д. Т. Батаковић, нав. дело, 29-30.
33 АС, Фонд Љубомира Ковачевића (даље: ЉК), бр. 1637, Липљан 2. јуни 1834.
34 В: Стојанчевић, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. 

до Париског конгреса 1856. године, 60-61.
35 АС, МИД-И, 1840, ф I, р 90, ПП No 5849, Попечитељ Внутрени дела Ђорђе Протић-Попечи-

тељству Иностарних дела, Београд 19. јануар 1840.
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држали су се радије пушке него мотике. Околност да су турске власти триде-
сетих и четрдесетих година 19. века имале толерантнији став према качачким 
дружинама него према наследним пашама само им је ишла у прилог. Органи-
зовани у разбојничке чете, они су беспоштедно пустошили српска села вршећи 
при том све врсте зулума. У свему овоме важну улогу је имао и верски фактор. 
Верска подела на хришћане и муслимане, изазвана прозелитизмом турских 
власти и исламизацијом, одиграла је велику улогу у груписању Арбанаса и 
формирању њихових друштвених и политичких циљева. Ни код једног народа 
у југоисточној Европи, па чак ни у Босни, ислам није пустио тако дубоке корене 
као што је то био случај код арбанашког народа. Тако је почетком 19. века око 
70% Арбанса припадало исламској вероисповести.36 Исламизирани Арбанаси 
су своје племенске и личне интересе поистоветили са интересима ислама и Ото-
манске империје, те су постали најодлучнији борци у одбрани турске власти на 
Балканском полуострву. Нападати и вршити зло Србима за Арбанасе и Турке 
је било богоугодно дело и прилика да се као правоверни муслимани приближе 
Алаху. Убијање ненаоружаних људи, отмица српске деце и девојака предста-
вљали су за Арбанасе прилику да међу својим саплеменицима стекну углед 
великих јунака.37 Њихова храброст је нарочито била подстакнута чињеницом 
да хришћани нису смели да носе оружје. Ако би који Србин кришом набавио 
оружје и успео да се одбрани од нападача, суочио би се са нападом читавог 
фиса. У том случају преостало би му само да погине или да остави целокупно 
имање и кришом побегне у Србију. Сталним нападима и пљачкањима српских 
имања, Арбанаси су себи осигуравали стални извор прихода. Пљачкашке на-
вике Арбанаса, које су они донели из северне Албаније, прерасле су временом 
у својеврсну пљачкашку привреду. Насилним убирањем приноса, отимањем 
стоке, сечом шума, Арбанаси су издржавали читаве фисове. Поред прихода који 
су на тај начин обезбеђивали, Арбанаси су стицали и земљу коју су користили 
за трајно насељавање. Истовремено, потискивањем српског становништва, они 
су стварали простор за досељавање својих саплеменика из северне Албаније.38

Главна одговорност за овакво стање на Косову и Метохији падала је на 
турске власти. Од настанка нове српске државе, почетком 19. века, Порта је 
у Србима видела опасне противнике и бунтовнике, а у Арбанасима борце за 
очување интегритета Турског царства. Историјска је чињеница да су се арба-
нашки одреди као најамници борили у редовима турске војске и да су Арба-
наси, као припадници башибозлука и месне полиције, били верни сарадници 
турских централних и управних власти. Арбанси су на тај начин стекли право 

36 П. Бартл, Албанци, Београд, 201, 49-50.
37 В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804-1912, Нови Сад, 1994, 183-185.
38 Д. Богдановић, нав. дело, 145-160.
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да без страха од икакве казне нападају своје хришћанске суседе. Ако би која 
разбојничка дружина и била ухваћена, она би после слања у неки већи адми-
нистративни центар, после краћег задржавања била ослобођена и са даровима 
послата натраг. Један такав случај се догодио 1847. године, када је нишки паша 
ослободио похватане Арбанасе, који су годинама терорисали становништво 
Приштинског, Вучитрнског и Куршумлијског кадилука.39 Немоћна да осигура 
очување феудалних интереса муслиманског становништва у Старој Србији, 
Порта је толерисала имовинску несигурност српског становништва. Качаци 
су стално остављали рабош40 или фишек барута пред вратима српске куће, 
што је био знак сигурне претње убиством уколико им домаћин не би испла-
тио одређену своту новца или испунио било какав тражени захтев. Иако су 
турски жандарми и војне патроле често боравили по српским селима, они 
нису могли да очувају животе и имовинску безбедност косовско-метохијских 
Срба. Најтежа ситуација била је у брдским и планинским крајевима, у којима 
су српска насеља била разбијена у мале засеоке или махале. У таквим условима 
живот српских сељака се због лоших безбедносних прилика ограничавао само 
на кућу и окућницу.41

Тежак положај српског народа на Косову и Метохији још је више погоршало 
увођење читлук-сахибијског система. Од краја 18. века главну реч у отимању 
земље на Косову и Метохији водиле су арбанашке паше, аге и бегови. Међу 
њима се нарочито истицала феудална породица Џинић из Приштине. Малић 
паша и његов син Јашар паша претворили су многа српска села у своје читлуке 
а српске сељаке у чифчије. У годинама после првог српског устанка рајинска 
земља је све више нестајала, док су српски сељаци били притиснути новим 
наметима и глобама. Правни положај чифчија није био ничим регулисан и 
зависио је искључиво од воље читлук сахибије. У периоду од 1820. до 1830. 
године, читлучење је било нарочито интензивно у Приштинској, Вучитрнској 
и Пећкој нахији, као и у области Дренице. Турске власти нису предузимале 
ништа како би спречиле стварање читлучких поседа, па се добијао утисак да 
је постојала нека врста прећутне сагласности између арбанашких феудалаца 
и представника локалних вилајетских власти.42 Због несређених политичких 
односа арбанашки феудалци су успевали да озаконе отету земљу као свој посед. 
Иако је Гилханским хатишерифом укинут спахијски систем, феудални поредак 

39 АС, МИД-И, 1847, ф V, р 58, No 4885, Начелство Крушевачког округа - Попечитељству ино-
стра них дела, Крушевац 30. новембар 1847.

40 Рабош – дрвени штапић на коме су урезиване рецке. Рабошем су Арбанаси уцењивали и 
глобили Србе на Косову и Метохији. Број рецки означавао је суму новца коју је уцењени 
Србин морао да плати качаку који је послао рабош.

41 В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804-1912, 161-165.
42 Ђ. Микић, нав. дело, 89-90.
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није био укинут, већ је напротив, ојачао. Док су у спахијском систему обавезе 
и права раје према спахији биле познате и утврђене прописима, у читлучком 
систему није било тако. Читлучки систем је приморавао сељаке на веће обавезе у 
давању натуралне ренте-хака. Уместо десетка, који је важио за спахијске поседе, 
сељаци су својим читлук-сахибијским господарима давали четвртину, трећину 
и чак половину приноса. У спахијском систему, десетина је узимана само од 
одрећеног броја пољопривредних производа, док се на читлучким поседима од 
сељака узимало од свега што је он производио. За разлику од спахилука, где је 
кулук био обавезан само приликом жетве и превоза десетка до спахјиног амбара, 
дотле је на читлуцима кулук узиман често, по- некад и више дана у недељи.43

У крајевима где су Срби чифчије живели измешани са арбанашким стано-
вништом, њихов положај је био готово ропски. Поред аграрног хака, чифчије 
су биле обавезне да плаћају порез господару и да раде све што им он нареди. 
Немајући никакву заштиту, српске чифчије из Приштинске и Вучитрнске на-
хије су се 1842. године обратили за помоћ Кнежевини Србији и затражили да 
интервенише код централних власти у Цариграду, како би се некако смањио 
јак притисак читлук-сахибија.44 Поред српског становништва на Косову и Ме-
тохији и један мањи број Арбанаса био је везан чифчијским односима. Код 
њих је, међутим, ситуација била потпуно другачија. Они су испуњавали своје 
читлучке обавезе према читлук-сахибији само годину или две, а онда би, чим би 
се утврдили на имању, подигли кулу и постајали прави господари. Уколико би 
читлук-сахибија покушао да их отера, они би у помоћ позвали свој фис, после 
чега би читлук-сахибија остајао без свог читлука.45 Увођење читлучког система, 
значајно је уназадило пољопривредну производњу на Косову и Метохији. До-
сељени Арбанаси нису били заинтересовани да се баве земљорадњом, тако да 
је за кратко време свега 10.6 % целокупне површине било обрађено, а плодна 
косовско-метохијска поља зарасла у утрину.46 Процесом читлучења разбијена 
је друштвено-обичајна организација српског народа, уништена општинска на-
родна самоуправа, а сва српска села са наследним баштинама на бившим спа-
хилуцима претворена у читлуке. Тиме је била разбијена етничка компактност 
српских села, док је обичајно право којим су уређивани односи међу српским 
сељацима замењено турским судом и субашама.

Притиснути високим дажбинама, српски сељаци су нагло економски про-
падали. Када се томе додају порези које је хришћанска раја плаћала султану, 
43 Б. Ђ. Нушић, Косово опис земље и народа, Београд, 1986, 55-57; Косово и Метохија у српској 

историји, (група аутора), Београд, 1989, 205-210.
44 Б. Нушић, нав. дело, 207-208.
45 Косово и Метохија у српској историји, 240-243.
46 М. Краснићи, Савремене друштвено-географске промене на Косову и Метохији, Пришти на, 

1963, 23.
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може се само претпоставити колико је био тежак положај српских чифчија на 
Косову и Метохији у то доба. У лето 1846. године, српска села у Приштинској 
и Вучитрнској нахији преплавиле су турске харачлије и комисије за наплату 
пореза. Царски харач, који је за децу износио 15, за одрасле 70, а за старце 60 
гроша, харачлије су противно закону, два пута наплаћивале од народа. Чим 
су харачлије напустиле српска села, у њих је пристигла турска комисија, која 
је од српских сељака пописала сву стоку одређујући порез који је морао да се 
плати за њу. Према одлуци турских порезника, најсиромашнија српска до-
маћинства требала су да плате порез у износу 300 гроша, док је за оне мало 
имућније порез био неколико пута већи. Када су српски сељаци одговорили 
турским порезницима да они немају више новца којим би платили овај порез, 
турски буљукбаша, који је предводио порезнике одговорио им је да ће сви они 
хришћани који не плате порез бити убијени.47 Слично је било и уочи Кримског 
рата, када је 300 српских кућа у Пећкој нахији морало да плати харач у износу 
од чак 240 000 гроша.48

Кнез Милош Обреновић је био упознат са тешким положајем српског народа 
у Старој Србији. Због тога је он у својим контактима са појединим пашама у 
Призрену и Пећи покушавао да бар мало утиче на арбанашке главаре не би 
ли они узели под своју заштиту српску хришћанску рају. Захваљујући интер-
венцији кнеза Милоша, призренски феудалац Махмуд паша Ротул је под своју 
заштиту ставио манастир Дечане и извесно време га штитио од напада качака, 
али боље односе кнез Милош није никад успео да успостави са приштинским 
феудалцем Јашар пашом, који је систематски прогонио српско становништво 
и Српску православну цркву.49 Препуштени на милост и немилост фанатизова-
ним муслиманима, Срби из Старе Србије су могли да се обрате за помоћ једино 
Кнежевини Србији. Прогањани и систематски уништавани, они су очекивали 
спасење од кнеза Милоша, у кога су гледали као у месију. У немогућности да 
отворено политички делује у Турској, помоћ Србије српском народу у Турској 
свела се на културно-просветну делатност. Већ средином тридесетих година 
19. века, Србија је почела да помаже рад појединих српских школа и цркве-
но-школских општина у Турској. Прихватају се и школују у Србији питомци 
родом са Косова и Метохије, шаљу се књиге, помажу се цркве и манастири.50 

47 АС, МИД, Внутрено одељење (даље: В), 1846, ф I р 232, No 1155, Илија Гарашанин-срп ском 
кнезу Александру Карађорђевићу, Београд 4. јули 1846. 

48 АС, Митрополија Београдска (даље: МБ), 1855, No 70, Епитроп Игњатије-Београдском 
митрополиту, Пећ 24. новембар 1854.

49 В. Стојанчевић, Обновљена српска држава и Арбанаси 1804-1878. године, у: Зборник радо ва 
Србија и Албанци у XIX и почетком XX века, Београд, 1990, 15-18.

50 АС, Министарство просвете и црквених дела, Просветно одељење (даље: МПс-П), ф IV, р 835, 
No 1190, Београд 29. новембар 1852.
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Кнез Милош је често помагао старе српске задужбине на Косову и Метохији и 
слао поклоне сиромашним манастирским братствима. Заслугом кнеза Милоша, 
1836. године био је обновљен манастирски конак у Високим Дечанима.51 Кнез 
Милош је са великом пажњом пратио развој политичких прилика на Косову 
и Метохији. У томе су му од великог значаја били бројни извештаји које је 
добијао од „поверљивих људи”, који су пратили стање на Косову и Метохији и 
о томе извештавали српског кнеза. То су били трговци, свештеници, учитељи, 
као и сви они који су имали прилику да путују и да у тим опасним временима, 
ризикујући живот, преносе усмене поруке, писма и разна обавештења српским 
пограничним властима. Све су то радили искључиво из патриотских побуда и 
из жеље да се Стара Србија коначно ослободи и припоји матици Србији. Један 
од значајнијих Срба са Косова који је одржавао везе са Кнежевином Србијом 
био је Петар Цупић, трговац из Вучитрна. Он је у току 1836. године послао 
српским властима неколико занимљивих извештаја, у којима их је обавештавао 
о политичким приликама на Косову и Метохији, као и о кретању и распореду 
турских војних јединица.52 Поред Цупића, свакако треба поменути и трговца 
Антонија Филиповића из Приштине. Бавећи се трговином, он је обилазио ве-
лике делове Старе Србије и Македоније и кад год је могао одржавао контакте 
са кнезом Милошем или српским пограничним органима.53 Вести о немирима 
и прогонима српског живља у Метохији од стране Арбанаса, српске власти су 
добијале преко Лазара Стрејовића из Пећи и Косте Спасића из Призрена.54 

Поред Старосрбијанаца, овим поверљивим пословима бавили су се и поје-
динци који су повремено слани у Турску ради прикупљања информација, на 
пример Крсто Јовановић из Карановца, који је „често по наређењу кнеза Ми-
лоша путовао по Турској”.55 Један од најзанимљивијих српских повереника на 
Косову и Метохији био је свешетник Марко Аврамовић, родом из села Белица 
у Црној Гори. Он је у периоду од 1833. до 1850. године више пута боравио на 
Косову и Метохији, а највише у Вучитрну, где је службовао најпре као учитељ а 
затим и као свештеник.56 Извесно време је провео и у Призрену, Пећи, Колашину 
и српским поткопаоничким селима. Имао је контакте са кнезом Милошем и 

51 Косово и Метохија у српској историји, 194.
52 АС, КК, 1836, XIV, 1254,  No 140, пешадијски капетан Филип Прибаковић-господару Јова ну 

Обреновићу, Јошаница 6. септембар 1836.
53 АС, МИДС-И, 1845, ф I, р 223, No 1796, Начелство округа Подринског-Попечитељству 

иностраних дела, Лозница 8. мај 1845, 
54 АС, ДС, 1854, р No 80; Архив Српске академије наука и уметности (даље АСАНУ), Историј ска 

збирка бр. 1474/7051, Аврам Петронијевић-Книћанину, Цариград 9. април 1852.
55 АС, МИД-В, 1841, ф II, р 109, В. No 968, Београд 4. август 1841.
56 АС, Лични фонд Илије Гарашанина (даље: ИГ), бр. 782, Марко Аврамовић-Илији Гараша нину, 

Пожега 24. мај 1851.
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српским властима, које је редовно извештавао о приликама у Старој Србији. 
Имао је значајног учешћа у покрету српских поткопаоничких села против ар-
наутско-турских зулума, који је избио у мају 1842. године.57 

У жељи да територију Косова и Метохије учине што сигурнијом за очување 
својих интереса, турске власти су настојале да насилном исламизацијом изврше 
промену етничке слике становништва на овим просторима. Страховање арба-
нашких паша да ће Карађорђев устанак, а затим и политичка способност кнеза 
Милоша угрозити територије под њиховом контролом довело је до масовног 
прогона и насилног преверавања српског становништва. Из политичких и стра-
тегијских разлога требало је проредити или уништити несигурну српску рају 
и заменити је поузданијим муслиманским становништвом. Српски народ на 
Косову и Метохији поново је био расељаван и прогањан, и обично под претњом 
смрти примораван да пређе у исламску веру. Главна улога у овим плановима 
била је поверена исламизованим Арбанасима. Да би се спасио од арбанашких 
зулума, српски народ је поред исељавања прибегавао исламизацији. Иако тур-
ски закони званично нису одобравали исламизацију, турске власти су сталним 
прогонима хришћана, као и ставом да само муслимани могу да учествују у 
органима власти, форсирале исламизацију. За разлику од централних власти, 
многи обласни господари су на исламизацији хришћана радили непрекидно, 
све до краја турске управе на Балкану.58

Срби који су примали ислам веровали су да ће то бити само привремено, 
док се не поправе услови живота и не попусти арбанашко-турски притисак. 
Повратак на стару веру се стално очекивао, али се таква прилика веома ретко 
указивала. Прве генерације потурчених Срба чувале су језик и верске обичаје, 
тако да су кришем славили Божић, Ускрс и крсну славу. Муслимани српске 
крви из села Драјичић су све до ратова 1876–1878. године, славили крсну славу 
Св. Јован, а сељани из села Небрегоште, славу Св. Илија. Исламизовани Срби 
из Опоља су славили Божић и палили бадњаке.59 Да би се боље заштитили од 
милитаног арбанашког окружења, исламизовани Срби су преузимали арбанаш-
ку ношњу а затим и арбанашки језик, који се у прво време користио ван ужег 
породичног круга. На тај начин је настајао посебан облик социјалне мимикрије, 
која је исламизованим Србима омогућавала преживљавање. Женидбом са ар-
банашким девојкама, исламизовани Срби у којима се потпуно избрисао осећај 
српске припадности улазили су у арбанашке фисове, а преко њих у родовске и 
племенске заједнице Арбанаса. Такве исламизоване Србе, који су се претопили 

57 Архив Косова и Метохије (даље: АКМ), Збирка Стојана Зафировића, XXXVI, к-1-5-1851, 
Марко Аврамовић-Цемовић-Друштву српске словесности, Пожега 24. август 1851.

58 И.С. Јастребов, Стара Србија, Приштина, 1995, 15-18.
59 П. Костић, Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој околи ни у 

XIX и почетком XX века (са успоменама писца), Скопље, 1933, 168-169; 
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у Арбанасе, Срби који су остали верни својој православној вери називали су 
Арнауташима.60

Процес исламизације и арбанизације Срба на Косову и Метохији започео је 
после 1690. године, да би се после 1737. године још више интензивирао. Тада је 
настало прво јаче исламизовање српског становништва у околини Ђаковице.61 
Прелазак косовско-метохијских Срба у ислам трајао је скоро два века. Први 
случај исламизације забележен је 1735. године у Горњој (Биначкој) Морави и 
Изморнику а последњи случај око 1870. године.62 Исламизовани и арбанизо-
вани, Арнауташи су имали изразито непријатељски став према својој старој 
средини и представљали су ударну песницу арбанашког експанзионизма на 
Косову и Метохији. И поред тога што су примили исламску веру, Арнауташи 
се дуго нису осећали ни Турцима ни Арбанасима, јер су их и од једних и од 
других раздвајали традиција и обичаји. Све до краја 19. века, многи Арнауташи 
су задржали своја стара српска презимена. Тако су многи Арнауташи из Дре-
нице, који су важили за најмилитантније, дуго носили своја презимена Зонић, 
Велић, Марушић, Ђокић итд., која су указивала на њихово српско порекло.63 
Слично је било и у Пећкој нахији, у којој су многи потурчени и поарбанашени 
Срби дуго задржали своја српска презимена. О томе колико су сами Арнауташи 
били свесни свог српског порекла најбоље сведоче речи српског конзула Тодора 
Станковића, коме су саме арбанашке поглавице говориле „да су они од српске 
вере далеко колико и љуска црног лука од своје главице”.64

Када је почетком 1866. године Порта решила да од дебарских Арбанаса нап-
лати данак и узме регруте за низам, избио је устанак на чијем се челу нашао 
Сали-Марко. Желећи да што пре угуши ову побуну, Порта је на Арбанасе посла-
ла битољског Хусни пашу, који је на побуњенике кренуо са једним батаљоном 
низама и 4 топа. Када се Хусни паша приближио побуњеницима, они су му 
запретили да ће, уколико их војска нападне, подићи на оружје цео Арнаутлук 
и склопити савез са Србијом и Црном Гором. У разговору са турским заповед-
ником, Арбанси су том приликом изјавили „ми знамо шта смо били и ми још 
ни имена нисмо променили, а знамо да су наши Срби и Црногорци, па знамо 
шта ћемо чинити”.65 После овакве изјаве турска војска се повукла и обуставила 

60 Т. Вукановић, Дреница, Приштина, 1998, 90-104.
61 Д. Богдановић, нав. дело, 118.
62 А. Урошевић, Горња Морава и Изморник, Београд, 1935, 102-104; Исти, Косово, Пришти на, 

1990, 83-87.
63 Т. Вукановић, нав. дело, 111-114; Б. Ђ. Нушић, нав. дело, 77-78.
64 Т. Станковић, Путне белешке по Старој Србији 1871-1898, Београд, 1910, 45-47.
65 Архив Историјског Института (даље: АИИ), Лични фонд Јована Ристића (даље ЈР), инв. бр. 

11/295, сигн. XI/8, Цариград 8. април  1866.
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свој поход. Таква изјава дебарских Арбанаса, који су важили за одане и тврдо-
корне муслимане, јасно указује на то колико су они били свесни свог српског 
православног порекла. Исламизација и арбанизација су смањивале број српског 
становништва на Косову и Метохији и по народности и по вероисповести. Поче-
тком 19. века, цела регија Урошевца је скоро потпуно изгубила српско обележје, 
док су читав Дренички крај, долина Лаба и област Горње Мораве скоро потпуно 
арбанизовани.66 Колико је процес исламизације Срба у првим деценијама 19. 
века био снажан, говори податак да је већина становника исламске вероиспо-
вести у Пећкој и Ђаковачкој нахији говорила искључиво српским језиком.67 
Последња велика исламизација Срба десила се у Шарпланинској Гори. То је 
био крупан корак у исламизацији српског народа на Косову и Метохији, јер је 
према процени Јастребова, после завршетка Кримског рата исламизованих Срба 
било више него Арбанаса муслимана у њиховом окружењу. Овде је прелазак на 
ислам ишао постепено. Најпре су исламизована најмања и најугроженија села 
а потом већа и забаченија насеља. Највеће и најзабаченије српско село Брод, у 
коме је последња хришћанка Божана умрла 1855. године, последње је примило 
ислам. Ови исламизовани Срби-Горанци сачували су свој језик и скоро до краја 
19. века чували су и славили своје старе православне обичаје.68 

Због прогона и исламизације бројне српске породице су биле приморане 
да напусте своје домове и оду у слободну Кнежевину Србију. Досељавање 
српског становништва из Пећког, Призренског, Приштинског и Скадарског 
пашалука у Србију обележило је прву половину 19. века. Тешко стање у овим 
пашалуцима, честе арбанашке побуне, као и свакодневни зулуми, драстично 
су погоршали положај српског народа. Сама близина слободне Србије била је 
превелико искушење за косовско-метохијске Србе. Уместо да подстиче чврсти-
ну и снагу, близина српске границе је код Срба из Турске изазивала жељу да 
се бекством спасу од мука и муслиманског злостављања. Године 1819. из Пећи 
је у Србију пребегло 35 лица српске народности. Они су у самоодбрани убили 
пет Турака, па су зато морали да напусте своје домове и побегну у Србију.69 
Најинтензивније исељавање српског становништва било је у периоду од 1837. 
до 1845. године. Тада је велики број косовско-метохијских Срба био приморан 
да напусти домове и спас потражи у Србији.70 Крајем децембра 1838. године, 
свој дом у Приштини напустио је Богдан Ристић, један од водећих трговаца и 

66 Г. Гравије, нав. дело, 30-31.
67 В. Стојанчевић, Срби и Арбанаси 1804-1912, 91.
68 И. С. Јастребов, нав. дело, 16-17; П. Костић, нав дело, 168-169.
69 Ђ. Слијепчевић, Српско-арбанашки односи кроз векове са посебним освртом на новије 

време, Хилместир, 1983, 147.
70 И. Косанчић, Ново-пазарски санџак и његов етнички проблем, Београд, 1998, 54-55.
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челника тамошње српске општине. Богдан се с породицом пребацио у Србију 
и населио у Београду.71 Бежећи од арбанашких зулума, у Кнежевину су јуна 
1840. године, пристигле породице Ранка Вучића из Призрена и Јова Нико-
лића из Батуша.72 Почетком септембра исте године, српску границу у близини 
Алексиначког ђумрука прешли су Милић Васиљевић из Љутоглаве (нахије 
Пећке), као и Марко Фуруновић, Ђорђе Нешовић, Настас Николић и Јован 
Манојловић, сви из Пећи. Две недеље касније, спас од арабанашких зулума 
потражили су у Србији Гњиланци Станко Станисављевић, браћа Спасоје и 
Стеван Станковић, као и Фила Анђелковић и Сава Миловановић, обојица из 
Новог Брда.73 Бежећи од арбанашко-турског ханџара крајем децембра 1841. 
године, у Србију је прешла већа група Срба из Вучитрна на Косову. На сеобу 
у Кнежевину је кренуло 25 српских домаћинстава, а предводио их је њихов 
земљак Марко Атанасијевић.74 Средином маја 1842. године, група од 37 Срба 
из села Шалиновића из Пећке нахије, међу којима је било мале деце и „један 
старац од 140 година”, код Рашке царинарнице је прешла у Србију и по на-
ређењу Попечитељства внутрених дела била смештена у околини Чачка.75 И сам 
Илија Гарашанин је 1844. године бележио да због свирепих Турака и Арбанаса, 
живот у Турској не вреди много, па се зато Срби опредељују за исељавање и 
масовно беже у Србију.76

Верски прозелитизам ислама, државне религије у Турској, искључиво је 
био усмерен ка повећању броја муслимана. Поред исламизације Срба, то је 
подразумевало и довођење муслиманског арбанашког становништва и њего-
во насељавање на Косово и Метохију. Турске власти су директно подстица-
ле насељавање Арбанаса јер су им то налагали њихови политички интереси. 
Досељени Арбанаси су постали ослонац турске власти и одлучни борци за 
одбрану интегритета Турског царства на овом делу Балканског полуострва. 
У продирању на исток, Арбанаси су долазили као муслимани. Изузетак је био 
учињен само приликом насељавања мањег броја припадника племена Малисора 

71 АС, МИД-В, 1839, ф I, р 33, No 63, Попечитељство иностраних дела-Полицајној варо ши 
Београда, Београд 13. април 1839.

72 Исто, 1840, ф IV, р 101, No 443, Управитељ мокрогорског карантина-Попечитељству иностра-
них дела, Карантин на Мокрој Гори 19 јуни 1840.

73 Исто, No 925, Управитељ алексиначког карантина-Попечитељству иностраних дела, Каран-
тин Алексиначки 5. септембар 1840; Исто, No 1099, Управитељ алексиначког каранти на-
Попечитељству иностраних дела, Карантин Алексиначки  27. септембар 1840.

74 Исто, 1842, ф I, р 2, Цветко Рајовић-секретару начелника Санитетског одељења Констан тину 
Марковићу, Београд 16. јануар 1842.

75 АС, МИД-В, 1842, ф II, р 172, No 991, Цветко Рајовић-кнезу Михаилу М. Обреновићу, Бео град 
26. мај 1842.

76 Ђ. Слијепчевић, нав. дело, 150.
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и Мирдита, који су одмах по доласку у Метохију прешли у ислам.77 Правци 
миграционих кретања Арбанаса били су: Метохија, Косово, област Старог 
Раса, долине река Јабланице, Косанице, Топлице, Прешевске Моравице, као 
и област Врањског Поморавља.78 У отимању српске земље Арбанаси су били 
безобзирни и нису презали ни од каквих злочина. Ако би у својим насртаји-
ма на српска имања наилазили на отпор, њихова безобзирност је била још 
суровија. Циљ арбанашке колонизације био је цепање етничке компакнтости 
српског народа и исламизација ове територије, стратешки веома значајне за 
интересе турске државе. Треба још напоменути да исламизација међу Арба-
насима није као код потурчених Срба довела до губитка језика и народности. 
Осећање припадности арбаншком народу, очувано племенском традицијом, 
уклопило се у конфесионално опредељење исламског друштва. Доласком на 
ове просторе Арбанаси су прихватили духовни живот Оријента и многоструко 
се повезали са Турским царством.

Досељавање Арбанаса, као и исељавање, исламизација и арбанизација Срба, 
драстично су променили етничку слику Косова и Метохије. Међутим, и поред 
свега, српски народ је у првим деценијама 19. века још увек био значајно за-
ступљен у овим областима. Када се говори о етничкој и конфесионалној слици 
Старе Србије у првој половини 19. века, треба истаћи да не постоје прецизни 
подаци на основу којих би могао да се стекне потпуни увид у бројчану заступље-
ност српског и осталих народа на овим просторима. Турски годишњи попи-
си били су добрим делом непоуздани, јер су хришћани због пореза скривали 
тачан број чланова породице, док су муслимани одбијали да пописују жене и 
женску децу. Одређене податке о бројчаној заступљености становништва на 
Косову и Метохији оставили су страни путописци и дипломате који су бора-
вили на овим просторима. Међутим, и њиховим подацима треба прилазити са 
одређеном резервом јер су они само пописивали број кућа и верску припадност 
становништва, док су укупан број становника добијали на основу просечног 
броја чланова домаћинства.79 Један од најзанимљивијих података о етничкој 
и конфесионалној слици Косова и Метохије у првој половини 19. века сва-
како је онај који је оставио путописац Јозеф Милер. Он је неколико година 
боравио у Метохији као лични лекар пећког паше. Добро је познавао српски 
језик и служио се турским нуфузима – пописним листама. Према његовим 
подацима, у Ђаковици је 1838. године било 17 000 Арбанаса муслимана, 450 
Арбанаса католика, 180 Турака и 3 800 Срба, од тога 2 600 православних и 1 

77 Г. Гравије, нав. дело, 19.
78 Т. Вукановић, нав. дело, 112-113.
79 М. Филиповић, Етничке промене у Јужној Србији у XIX и почетком XX века, у: Спомени ца 
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200 исламизованих Срба.80 Поред података о становништву Ђаковице, Милер 
је дао занимљиве податке и о становништву Призрена и Пећи. Тако су у При-
зрену, по Милеровој процени, Срби чинили 4/5 становништва, Арбанаси 1/6, 
Цинцари 1/12, а Турци са војном посадом 1/60 становништва. Што се тиче 
пећке вароши, Милер наводи да је од 2 400 кућа на исламизоване али још увек 
не и арбанизоване Србе долазило 2 108 домова, на православне Србе 130, на 
Арбанасе католике 20, на Арбанасе муслимане 100 домова, турске су биле 62 
куће, а цинцарских домаћинстава 28.81 Према истраживањима Јозефа Милера, 
крајем тридесетих година 19. века, на простору Косова и Метохије живело је 
око 195 000 становника, од којих је Срба православне вере било 73 572 лица, 
Арбанаса католичке вероисповести 5 120, док су остало становништво чинили 
муслимани (исламизовани Срби, Арбанаси и Турци) и нешто цинцарског и 
јеврејског становништва.82

Турско царство је 1839. година била веома тешка. Мехмед Алија је побеђи-
вао турске армије, османска флота се предала египатском намеснику, а он је, 
осетивши да се ближи крај турској империји, запретио и самом Цариграду. 
Турско царство је од тежих последица спасила само интервенција великих 
сила. Из обзира према њима, а и верујући да у реформама лежи једини спас 
за очување царства, млади султан Абдул Меџид је 3. новембра 1839. године 
објавио хатишериф од Гилхане.83 Овај хатишериф је предвиђао централизацију 
власти, борбу против корупције, реорганизацију фискалног система, судства 
и просвете, правилан начин разрезивања и сакупљања пореза, гаранцију за 
сигурност живот, част и имовину свих отоманских поданика и обавезни војни 
рок.84 Војничка обавеза је важила за све отоманске грађане и трајала је од чети-
ри до пет година. Хатишерифом од Гилхане Турска је изједначила хришћане са 
муслиманима и одобрила им је право на језик, веру и школовање. Први пут од 
оснивања турске државе хришћани су били изједначени са муслиманима, тако 
да су чак добили право да стичу и имања.85 Међутим, и поред свих ових промена, 
хришћани су и даље били људи другог реда и налазили су се под директном 
доминацијом турско-муслиманских феудалаца. То је нарочито било изражено 
у планинским крајевима Старе Србије и Румелије, где Танзимат никада није 
80 Косово и Метохија у српској историји, 189-190; В. Стојнчевић, Обновљена српска држа ва и 
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био примењен. Прокламовање једнаких права свих грађана у Турској било је 
више формално него стварно. Турски правни систем, заснован на шеријату, 
одузимао је хришћанима, а самим тим и српском становништву у Старој Србији, 
положај равноправних грађана. Оно што је додатно отежавало и иначе тешко 
стање у Турској били су зулуми које су вршили не само качаци већ и локалне 
турске власти, које се ни по чему нису разликовале од друмских разбојника. 
Проглашење Гилахског хатишерифа тешко је озлоједило муслимане по унутра-
шњости царевине, а нарочито у Старој Србији, Босни и Херцеговини. Против 
овог хатишерифа устали су феудални бегови и паше, као и бројна улема, која 
је у појединим одредбама овог хатишерифа видела претњу за шеријат и очу-
вање основних вредности муслиманске вере. Антиреформска пропаганда је код 
муслиманског становништва створила слику да је танзимат погубан за њихов 
опстанак, као и да су главни кривци за то хришћани. Стара верска мржња према 
хришћанима поново је оживела, тако да су прогони српског становништва на 
простору читаве Старе Србије узели драстичан облик. Године које су уследиле 
гурнуле су Косово и Метохију у дубоку анархију и озбиљно запретиле опстанку 
српском становништву на овим просторима.

SERBIAN PEOPLE IN KOSOVO I METOHIJA FROM GREEK WAR 
FOR INDENPENDENCE UNTIL THE PROCLAMATION OF THE 

GÜLHANE HATT-I ŞERIF-î (1821–1839)

Summary:

Anarchy was the main feature of the political conditions in Kosovo and Metohija 
in the early decades of the 19th century. One of the obvious aspects of this anarchy 
could be found in the clashes and armed frays between the local lords and in their 
rebellions, such as those of the local pashas, agas and beys against the Ottoman Porte 
and its reforms. In the second and third decades of the 19th century, actual wars were 
waged in Kosovo and Metohija between the Albanian pashas, who fought over these 
territories, which were inhabited by a large number of Serbs. In the struggle to ob-
tain a greater political infl uence and an administrative position in the governmental 
system of the Ottomans, the most powerful Albanian feudal clans fought against 
each other. It was the Serbian serfs who suff ered the most in these clashes. During 
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this period the Serbs lost most of their properties and oft en even their own lives. 
Th e Russo-Turkish war that broke out in the spring of 1828 brought new troubles for 
the Serbian population in Kosovo and Metohija. On his way to wage war against the 
Russians, the pasha of Skadar passed though Metohija and Kosovo and on his way 
across the land, many Serbs suff ered greatly. According to an old Turkish custom, 
the Christian population was obliged to give all the necessary logistics to the Turkish 
army in wartimes. Furthermore, Serbian peasants were exposed to seizures of prop-
erty, plunders and other forms of oppression by the army. In the years to follow, the 
relations between the Turkish authorities and the Serbian population deteriorated, 
but in the meantime the Muslim population started to exhibit their own discontent 
towards the central authorities in Constantinople. Th e negative attitude towards the 
Serbian population was not just a trend amongst the Albanian and Turkish lords, of 
whom Yashar Pasha of Pristina was the most zealous one, but it was also common 
among the Albanian peasantry. Albanians, who organized themselves in brigand 
gangs, unsparingly plundered Serbian villages, terrorizing the population. Religion 
played an important role in these clashes. Division of the population in two major 
groups, the Muslims and the Christians, caused by the proselytism of the Turkish 
authorities and the Islamization process, did a great deal in forming the Albanian 
social and political goals. Wishing to preserve their interests in Kosovo and Metohija, 
the Turkish authorities endeavored in changing the ethnic structure of these lands by 
forced conversion of the population into Islam. Because of the process and further 
persecution, these Serbian families had to leave their homes and move to the Princi-
pality of Serbia. In early November 1839 an Ottoman sultan Adbülmecid proclaimed 
the so called Gülhane Hatt-ý Þerif-î (Imperial Edict of the Rose House). Although 
this edict proclaimed equal rights for all the residents of the Ottoman Empire, thus 
rendering the Christians and the Muslims equal, its eff ect was merely a formal one. 
Th e opposition of the lords, pashas and Ulama was so strong that any revolutionary 
act was doomed from the start. Aft er the proclamation of the edict, the old religious 
hatred towards the Christians emerged once again and the persecutions of the Serbian 
population in Kosovo and Metohija became ever more frequent and brutal.
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ПРЕДЛОЗИ ЈОВАНА МАРИНОВИЋА ЗА РЕШЕЊЕ 
СРПСКОГ ПИТАЊА 1848. И 1854. ГОДИНЕ1

Апстракт: Јован Мариновић (1821–1893) истакнути је српски политичар и држав-
ник, који је постепено али успешно градио своју каријеру, како у спољној тако и у 
унутрашњој политици. У овом раду посебно је обрађено време његовог деловања у 
Револуцији 1848/9. године, као и у време Кримског рата 1853–1856. Револуција није зах-
ватила Србију, а он је још био млад али обазрив, када је написао први Мемоар о решењу 
хришћанског питања у Турском царству. У време Кримског рата, када западне државе 
нису Србији ништа нудиле, а Русија јесте, он је, упркос тој чињеници, био окренут 
Француској и Британији и сматрао да Србија мора да одржи неутралан статус у односу 
на зараћене државе, пре свега Турску и Русију. Он је те године написао Меморандум, 
који је српска влада доставила Турској, а који је оцењен као мудар државнички акт, који 
је предвиђао неутралан положај Србије. Овим Планом Србија би требало да добије 
статус независног Краљевства са проширењем територија (види карту) и оснажењем 
права у односу на Порту. Уколико у томе не би успела, зато што је западне државе не 
би подржале, она би морала да побољша свој положај у односу на Турску и постала би 
независно Књажество, са увећаном територијом и оснаженим државним правима. Ова 
Мариновићева предвиђања биће остварена тек 1878. и 1882. године.

Кључне речи: Јован Мариновић, Мемоар, План, хришћанско питање, Турско цар-
ство, Револуција 1848/9, Кримски рат

* * *

1 Рад настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси (Ев. бр. 177014)
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Мариновићева каријера

Јован Мариновић је рођен у Сарајеву 1821. године у трговачкој породици 
Георгија Мариновића. Његов ујак Јован Хаџи-Трпковић био је приморан да бежи 
из Сарајева, па је том приликом повео са собом сестрића Јована, сакривши га 
у сепету који је носио његов коњ. Они су се пре 1830. године настанили у Кра-
гујевцу, где је мали Јован из милоште назван „Бошњо”.2 Ту је завршио основну 
школу и четвороразредну новоoсновану гимназију 1837. године.

Бистрог дечака запослили су исте године као секретара у Кнежевој канце-
ларији, у којој је службовао до 1841. године. Тада је послат као државни пи-
томац у Париз, где је остао кратко, до 1842. године. Ту се упознао са пољском 
емиграцијом и са њом је дуго одржавао контакт, што није небитно за његова 
спољнополитичка опредељења.3 Француски је учио у Колеж д Франсу и њим је 
добро владао. Када се вратио у Србију, важио је за најбољег зналца француског 
језика. „Његовим нотама, француски писаним, дивили су се странци који су их 
читали”, записао је Милан Ђ. Милићевић. У Србију је позван да се врати после 
протеривања кнеза Михаила (1842), а да школовање није окончао.4

Мариновић је наставио да ради у државној служби, сада у Државном саве-
ту, као млађи секретар (1842–1847). Поред доброг знања француског језика, 
за његову успешну каријеру била је битна женидба Персидом, кћерком Мише 
Анастасијевића. Женидба га је опријатељила са Илијом Гарашанином, чији 
је синовац Васа био ожењен најстаријом кћери овог богатог трговца. Њих је 
зближило то сродство, а временом је њихово пријатељство продубљено и опле-

2 Мемоари Стевче Михаиловића, Београд, 1928, 27/8 (приредио Д. Страњаковић); Милан Ђ. 
Милићевић, Додатак Поменику од 1888, Београд, 1901, 84; Крагујевачка гимназија, Крагујевац,  
1989,  895 (Радош Љушић). Милан Јовановић-Стојимировић пише да је ујак, београдски трго-
вац, посетио Сарајево, и када се враћао, опраштајући се од сестре и сетрића, одлучио да ма-
лог поведе са собом: „мали се толико привио уз ујака и почео да плаче што се растају да су сви 
били тронути, а ујак је обоо коња и кренуо са дететом”, Силуете старог Београда, Београд, 
2008, 58.

3 Antoni Centarowicz, Tajna dyplomacija Adama Jerzego Czartoryskiego na Balkanach, Krakow, 1993, 
138.

4 Архив Србије, Министарство иностраних дела, Јован Мариновић, I, 1. О потреби познавања 
француског језика Србима је скретао пажњу још Јернеј Копитар, који је писао Вуку у време 
рада на преводу Наполеоновог кодекса. Зато што су га преводили са немачког а не француског 
језика, опомињао их је: „Ви желите да будете држава, а немате чак ни људе који би умели да ту-
маче француски” – Радош Љушић, Оријентални новинар, европски политичар – Димитрије 
Давидовић (1879-1838), Београд, 2006, 87. Од колике су користи били тада зналци француског 
језика за српску државу и културу сведочи и Димитрије Маринковић: „У оно време, осим три 
четири човека, готово нико није знао говорити француски. Мариновић, Николајевић, Фи-
лип Христић и Црнобарац од Срба из Србије и Матија Бан и Херкаловић, а нешто и Јаков 
Живановић са стране” – Успомене и доживљаји Димитрија Маринковића 1846-1869, Београд, 
1939, 95 (средио Д. Страњаковић). 
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мењено. Млађи девет година, Мариновић је био његов штићеник, касније присан 
и нераздвојни пријатељ, кућни и политички. У њиховим заоставштинама чува 
се богата преписка, вредан историјски извор.5 

Мариновић је наставио своје школовање у Паризу у јесен 1847. године. Он 
је, осим завршетка студија, имао још један задатак, политички, да буде незва-
нични, тајни дипломатски представник Кнежевине Србије у Француској. Све 
до повратка у Србију 1848. године Мариновић није добио пуномоћје српске 
владе да званично представља земљу, будући да је Србија била вазална држава. 

У Србији је поново заузео место у Државном савету, али сада као старији 
секретар. На тој дужности остао је до 1850. године, када је именован за начелни-
ка Иностраног одељења Кнежеве канцеларије (одн. начелника Министарства 
иностраних дела). У Паризу је боравио 1852. године у пратњи Илије Гараша-
нина, заједно са Костом Магазиновићем. Гарашанина је два пута примио На-
полеон III, што је утицало да добије положај председника владе. На дужности 
начелника остао је до 1854. године, када је поново упућен у Париз, о чему ће 
касније бити више речи.

Наредних година његова каријера ишла је узлазном путањом. У владама 
Алексе Симића (1856–1857) и Стефана Марковића (1857–1858) био је министар 
финансија. Мариновић је постао члан Државног савета 1860, а био је његов 
председник од 1861. до 1873. године. Кнез Михаилова погибија довела га је на 
положај председника привременог Намесништва (1868). Врхунац у његовој 
каријери представља формирање Министарског савета, што је био званични 
назив за Владу, 1873–1874. године. Стицање независности вратило га је дипло-
матској служби, па је од 1879. до 1889. године био посланик у Паризу. Повре-
мене дипломатске мисије обављао је још у Цариграду (1867, 1874) и Лондону. 
Пензионисан је 1889, а умро је у Паризу 1893. године. 

5 Види АС, Илија Гарашанин (лични фонд) и МИД, ЈМ (лични фонд); Писма Илије Гарашани-
на Јовану Мариновићу I-II, Београд, 1931 (приредио Ст. Ловчевић). Гарашанин је познат као 
човек који је свакодневно писао писма у великом броју, а по угледу на њега, исто је радио и 
Мариновић: „Од неколико дана пишем вам готово сваки дан”, обавештавао је Гарашанина из 
Париза почетком 1848. године – АС, ИГ, 1848, 340.

 Миша Анастасијевић је удао своје кћери за Рају Дамјановића, грофа Петра Чарнојевића, Васу 
Гарашанина, Ђорђа Карађорђевића и Јована Мариновића. Од мираза који је добио, Мариновић 
је сазидао  кућу у Бранковој улици, у којој су боравили многи странци и угледни Београђани. 
Позната је и по томе што је имала најбољи паркет, специјано рађен у Бечу, и што је у њој била 
смештена Српска краљевска академија – Стојимировић, Силуете, 60-61.
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Насловна страна Revue diplomaique.
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Јован Мариновић је једна од значајних и интересантних личности српског 
политичког живота 19. века. Његово образовање и његова материјална самос-
талност (од богатог мираза) знатно су утицали на његову личност и карактер-
на својства. Два случаја битна су за оцењивање његове личности и његових 
политичких погледа: 1) прихватање положаја председника владе (1873), а по-
себно подношење оставке (1874) и 2) одбијање да поново прихвати функцију 
председника владе 1876. године. Оцењујући његову личност, Стојимировић 
каже да га је кнез Михаило често посећивао у његовој кући и да се са њим радо 
консултовао о разним питањима. Владар је то чинио будући да је Мариновић 
био „човек материјално обезбеђен, те независан у мишљењу и изнад ситних 
интереса и сплетака савременика”.6 

Србија и Мариновић у време Револуције 1848–1849. године

Револуција 1848/9. године захватила је западну и средњу Европу и није се 
осетила на просторима Османског царства. Немири су застали на Сави и Ду-
наву и нису запљуснули аутономну Кнежевину Србију. Револуција је имала 
једини прави одјек у слању србијанских добровољаца у помоћ Србима у Јужној 
Угарској, у њиховој борби против Мађара. Немире у Европи покушао је да 
искористи и изгнани кнез Милош Обреновић ради повратка на престо, али у 
томе није успео.7 

Србија је била вазална држава и неразвијена земља, и у привредном и у 
културном погледу. С пролећа 1848. године у њој су, први пут, јавно изговрене 
речи „о реформама и слободама”, посебно о слободи штампе. Најбољу слику 
овог србијанског политичког и културног миљеа пружа Београдска читаоница, 
у којој је идеје о слободама и реформам тумачио „секретар београдске поли-
ције”! Употпунимо ову слику о Србији тог времена чињеницом да је Државни 
савет одбио предлог Министарства просвете о увођењу слободе штампе, једне 
од ретких слобода о којој се у то немирно време могло чути у Србији.8

6 Силуете, 61.
7 До августа 1848. године из Србије је прешло више од 3 000 добровољаца у Јужну Угарску. Овај 

број је повећан током те и наредне године – види Архив САНУ, фонд Стевана Петровића 
Книћанина; Радмила Поповић-Петковић, „Документа о србијанским добровољцима у Војводини 
1848-1849, Истраживања II, Нови Сад, 1973; Драгољуб М. Поповић, Србија и српски покрет у 
Јужној Угарској 1848. и 1849. године, Београд, 1904; Радош Љушић, „Обреновићи у Револуцији 
1848. године”, Српски покрет у Револуцији 1848-1849, Нови Сад, 2000, 133-143

8 Занимљива су мишљења институција и истакнутих људи Србије о слободама које су ужи-
вали њихови грађани. Министар просвете пише Савету 11. марта 1848: „Србија се радовати 
може, да она већа права и слободе има, него што сами ови народи сада путем насиља траже, 
и да је она тим начином, свој готово Европи за углед и образац служила”, АС, Државни савет, 
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Петровска скупштина, одржана исте године, један од несумњиво најзна-
чајнијих догађаја у земљи, није се бавила питањем којем је посвећен овај рад.9

На подстицај пољске емиграције настало је Гарашаниново „Начертаније” 
(1844), које је послужило као потка за настанак нових планова о решењу српског 
питања. Револуција 1848/9. године оставила је траг на српске државнике у том 
погледу. На овом послу сложно су радили Илија Гарашанин, Константин Ни-
колајевић и Јован Мариновић. Осим њих, било је и других учесника Револуције 
који су се бавили решењем српског и јужнословенског питања. Овом приликом 
помињемо тзв. „Демокарстко-панславистички клуб” у Београду. Његови члано-
ви (Фрањо Зах, Матија Бан, Стеван Хркаловић, Урош Боришов, Павле Чавловић, 
Миливоје Петровић Блазнавац...) били су спона између пољске емиграције 
Адама Чарториског и српске владе. Под јаким утицајем пољске емиграције, 
чланови овог клуба, као и људи из Гарашаниновог окружења, поред тога што 
су се занимали идејом српског уједињења и проширењем српске државе, све 
више су се заносили јужнословенском идејом, чак и свесловенском, и будућом 
државом која би проистекла из њих. 

Чланови клуба били су у непосредном контакту са Људевитом Гајем и о раз-
говорима са њим обавештавали Илију Гарашанина, код кога су се сливале све 
информације. Гајев и Хркаловићев циљ био је да се „саједињеније учини са свим 
Славенима јужним и да се једно царство образује”, са Србијом као његовим „сре-
доточијем”. О тој делатности био је обавештен и генерал Карло Рот, командант 
Немачко-банатске регименте, који је сазнао да је циљ ових људи „уједињење свих 
словенских земаља од морске обале до Бугарске и на левој дунавској обали до ру-
мунског становништва под једном самосталном врховном главом” (подвучено 
у оригиналу). Круна те државе требало би да припадне кнезу Александру Ка-
рађорђевићу. По мишљењу Демократско-панславистичког клуба у оквиру ове 
државе нашле би се следеће покрајине: Србија, Бугарска, Војводина, Славонија, 
Хрватска, Далмација и Босна и Херцеговина. Иако није изриком спомињана, 
рачунало се да ће им се придружити и Црна Гора.10

Демократско-панславистички клуб радио је на присаједињењу Далмације 
Хрватској, а затим и на уједињењу Хрвтаске са Србијом. Матија Бан и Стеван 

1848, 296. Слично мишљење изрекао је и Илија Гарашанин – Преписка Илије Гарашанина I, 
1839-1849, Београд, 1950, 140; Грађа за историју српског покрета у Војводини, 1848-1849, Бео-
град, 1952, 32, 45 (средио Р. Перовић); Јован Ристић, Спољашњи одношаји Србије новијег вре-
мена I (1848-1860), Београд, 1887, 9. 

9 Јован Милићевић, „Петровска скупштина 1848. године”, Историјски гласник 1-2, 1959, 41-60.  
10 Матија Бан је о овоме писао С. П. Книћанину (21. III/2. IV 1848): „... а један рат за народност 

не само што ће спојити најтешње све Србе и Хрвате, него и Чехе и остале аустријске Славјане, 
чија је победа несумњива. Камо среће да то буде!” – Грађа за историју српског покрета у 
Војводини 1848-1849, 82, 292/3; Преписка Илије Гарашанина, књ. 1, 1839-1849, Београд 1950, 
165 (приредио Гргур Јакшић). 
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Хркаловић веровали су да је то „југословенска ствар”. Ову идеју помогао је и Сабор 
у Сремским Карловцима (Мајска скупштина), који је прокламовао „политички 
савез” Српске Војводине и Троједне краљевине. Ову одлуку Срба из Угарске 
прихватио је Хрватски сабор, а бан Јосип Јелачић је о српско-хрватском јединству 
писао влади у Београду 8/20. маја: „Србљи и Хрвати јесу један народ и једна братја 
од прастарих временах, о томе нема овуда никакве сумње, а наша ће јединствена 
заслуга у овом природном од почетка свиета богом утврђеном братинству бити 
ако, одбацивши стари јарам незнанства и глупости, првобитно јединство и слогу 
у самом диелу и политичком смислу међу једнородну братју уведемо, ако један 
другог будемо у свакој невољи бранили и потпомагали”. Обећао је да ће српски 
и хрватски народ, чиме је несвесно противуречио да су један народ, бранити до 
последње капи крви. Апеловао је на јединство јер је у њему видео снагу Срба и 
Хрвата. „А жеље нихове да банови хрватски буду бирани наизменце из западне 
и источне виере, а тако исто и војводе српског народа да се један пут из једног, 
а други пут из другог виероисповеданија узимају, најпосле и министри да буду 
једнаким диелом Хрвати и Србљи, јесу праведне и ми се овдие при постављењу 
званичниках по таковом основу, кои свим жељама одговара, већ и владамо. Ми-
нистри бити ћеду сигурно половином Хрвати, а половином Србљи”.

Чланови Демократско-панславистичког клуба подстицали су и заједничку 
борбу против Мађара.11

Матија Бан није радио само на сједињењу Далмације са Хрватском већ је, 
боравећи у пролеће 1848. године у Даламцији, из Дубровника отишао на Цетиње, 
где се састао са владиком Петром II. Они су, по свему судећи, разговарали о 
ослобођењу хришћана у Турском царству, али нам појединости нису познате. 
Владикину подршку за овакву политику није било потребно ни тражити, он 
је био агресивнији од србијанског кнеза.12

Демократско-панславистички клуб је усмерио свој рад, са изузетком Ба-
нове посете на Цетињу, српском, српско-хрватском и југословенском питању 
у Хабзбуршкој монархији. Био је то један вид државничке делатности Илије 
Гарашанина и људи окупљених око њега, други вид био је усмерен према по-
ложају Срба и осталих хришћана у Османском царству. Србијански државник 
поклањао је исту пажњу Србима у оба царства, а рад Мариновића био је усмерен 
прво према Србима у Турској, а потом према Србима у Аустрији. 

11 Грађа за историју српског покрета у Војводини 1848-1849, 258, 306, 349. Српско-хрватска 
сарадња и југословенска идеја заслужује посебну обраду, али ми се на њу више нећемо враћати 
уколико није непосредно везана за Мариновића.

12 Мисија Матије Бана у Даламцији, Црној Гори, Боки и Конавлима је занимљива, али је сам Бан 
исту учинио проблематичном изношењем нетачних података у преписима својих писама, у 
засебној свесци, с намером да их штапма. Види оставштину Бана у Архиву САНУ, као и рад 
Војислава Вучковића, „Неуспела политичка мисија Матије Бана 1860-1861”, Историјски ча-
сопис, IX-X, 1959, 381-383.
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Јован Мариновић је био активан током Револуције 1848/9. године. У Паризу 
га је затекао почетак Револуције, који је зближио српске студенте (К. Мага-
зиновић, Ф. Христић, Ђ. Атанасијевић, Д. Црнобарац и Д. Матић, њима се 
придружио и Ј. Мариновић, као студент и агент српске владе) са бугарским. 
Они су се састали крајем марта и одлучили да раде на оснивању југословенске 
државе. О овом састанку и њиховом договору Мариновић је, као агент српске 
владе, известио Гарашанина, због чега је касније стекао епитет „главног Га-
рашаниновог цинкароша”. Немири у Паризу натерали су их да, уз сагласност 
владе, напусте француску престоницу и врате се у Београд, где је њихова рево-
луционарна делатност утихла. Мариновић се априла 1848. налазио у Београду, 
потом је боравио на свесловенском конгресу у Прагу. Вративши се из Чешке, 
био је укључен у рад Петровске скупштине, о чијем раду је саставио „једно 
писмо (као Прокламацију) на народ”. Крајем 1848. године послат је поново у 
Париз ради прибављања информација о прављењу и набавци пушака. Кратко 
је боравио и у Лондону, али се не зна зашто. Коначно се вратио у Србију августа 
1849. године, и одмах је постављен за старијег саветника у Државном савету.13

Мариновићев мемоар о хришћанима у Турском царству (1848)

Добри односи између аутономне Кнежевине Србије и сизеренског Османског 
царства нису нарушени током Револуције 1848/9. године. Порта је очекивала 
од Србије да одржи мир и поредак. Режиму у Србији одговарао је мир у земљи, 
јер он још није био спреман да предузме било шта важније у погледу помоћи 
сународницима у Турској. Ако се изузме одлазак и слање добровољаца у Српску 
Војводину, које је српска влада толерисала и посредно организовала, других 
значајнијих радњи ове врсте није било.

Српско-турски односи били су усмерени ка решавању три питања: наследности 
кнежевског достојанства, уставног питања и исељавања Турака из Србије. Њима 
се може придодати и питање побољшања положаја хришћанског становништва 
у Турској, чему је Србија била посвећена, али на чему није посебно радила. Тада 
је српски капућехаја Константин Николајевић доставио Порти на разматрање 
свој план о Српским сједињеним државама, а мемоар Јована Мариновића о по-
бољшању положаја хришћана ставио ad acta.

Иако је боравио у Паризу, Мариновић је знао да је Стеван Петровић Кнића-
нин покренуо питање о наследству кнежевског звања. Он је о овом проблему 
13 Из Париза вратили су се у Србију још: Коста Магазиновић, Филип Христић, Ђорђе Атанасијевић 

и Димитрије Црнобарац. Њима се придружио Димитрије Матић из Швајцарске. Мариновића 
је на дужности тајног агента Кнежевине Србије у Паризу заменио Стеван Хркаловић – АС, 
ДС, 1848, 81, 106; ИГ, 417; Архив САНУ, Заоставштина Константина Николајевића; Писма 
Гарашанина  Мариновићу, I, 3;  Јосип. Хорват, Људевит Гај, Београд, 1960, 258; Љубомир 
Дурковић-Јакшић, „Ненадовићи и Пољаци 1845-1848”, Историјски часопис 2, 1949, 79.
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разговарао са Портиним послаником у Паризу и предлагао му да се проблем 
што пре реши и да се, при томе, не тражи помоћ ни од кога, мислећи на Русе, 
заштитнике Србије.14 Међутим, без подршке руске дипломатије ово питање 
није могло бити решено. Србија не само да није имала руску подршку већ је 
Русија била изричито против српског предлога.

Јован Мариновић се током 1848. године активно укључио у српску спољну 
политику, иако је његова државна функција била изузетно ниска. Сарадња са 
Гарашанином подигла је његов углед. Они су били у непосредној и уче сталој 
комуникацији, усменој и путем писама („од неколико дана пишем вам готово 
свакиј дан”, обавештавао га је из Париза). Илија Гарашнин, министар унутрашњих 
послова, Константин Николајевић, капућехаја у Цариграду и Јован Мариновић, 
тајни агент у Паризу, подстакнути мартовским немирима у Европи, здружено су 
радили на осмишљавању политике Србије према Турској, на побољшању поло-
жаја хришћанског становништва и смишљали планове о будућој држави српског 
народа. Они су своје интересовање усмерили, пре свега, на Турску и српски народ 
у њој, а потом и на Аустрију и Србе у њој, као и на остале јужно словенске народе.

Већ у писму од 9/21. марта 1848. године Мариновић скреће пажњу Гараша-
нину на чињеницу да европски немири могу проузроковати различите после дице. 
Веровао је, као и многи други, да ће немири захватити и Турску, чак и њен пад. 
„Свако положеније има своје незгоде и своје ризиковање. У случају паденија Турске, 
кад би се Србија држала на страни и не би дала знак живота и мужества, могла 
би од недејствовања умрети... Да смо имали времена да се још неколико година 
спремамо, па да се онда овака прилика појави, онда ко би био срећнији него ми? 
А овако, Бог зна, оћемо ли моћи играти достојну ролу у великим догађајима који 
ће се на позорију Европе појавити” (подвлачења Мариновића). Тих дана био је у 
чешћем контакту са француским песником Ламартином, са којим је о много чему 
дискутовао и о томе извештавао Гарашанина: „У исто време говорили смо о могућ-
ности једне велике роле коју би у овим обстојатељствима Србија могла играти”.15 

Константин Николајевић је први дошао на идеју 1848. године, не убрајајући 
овде познато Гарашаниново „Начертаније”, о једном плану на преуређењу Турс-
ке и стварању Српских сједињених држава. Достављајући план на одобрење, у 
другој половини марта, капућехаја је саветовао Гарашанина да Србија остане 
верна Османском царству и да „под овим комодним сизеренством развије своје 
силе и приправља своју будућност”. Препоручивао је, дакле, једну опрезну и 
умерену политику према Порти која би омогућила настанак Српских сједињених 
држава путем реформи, а не путем побуне и рата.

14 Архив САНУ, Збирка Стевана Петровића Книћанина, 7051/227, 7257/1917.
15 АС, ИГ, 340; Радош Љушић, „Мариновићев мемаоар о хришћанима у Турском царству”, 

Историјски гласник 1-2, Београд 1976, 164; прештампано у Србија 19. века 2, Београд, 1998, 
373.
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Мариновић је написао више планова и прокламација о спољашњој полити-
ци Србије, по чему је иначе познат његов политички рад. Године 1848, крајем 
априла или почетком маја, настао је његов Мемоар о хришћанима у Турском 
царству, први те врсте.16 

Добивши предлог Николајевића, Гарашанин је замолио и Мариновића, у 
априлу 1848. године, да и он сачини један сличан план. Мариновић је, у дого-
вору са Стојаном Симићем, председником Државног савета, саставио мемоар 
и крајем априла први пут, а почетком маја други пут, предао га Гарашанину. 
Будући да је веровао да ће исти бити достављен Порти, предлагао му је да га, где 
мисли да је неопходно, преправи и преиначи, пошто се посаветује са Алексом 
Симићем. Мариновић се одлучио за дужи увод и кратак предлог формулисан 
у само две тачке. По свему судећи Гарашанин га је послао Николајевићу без 
измена, назвавши га начертаније које се односи на Порту и хришћане. Упутио 
га је 6. јуна 1848. године с напоменом да га преда Порти, „не толико да се овај 
уважи јер и са овим такође не би се у садашњем времену млого постигло”, већ 
ради тога „да не би Порта рекла да се ми с чим важнијим занимамо, кад сасвим 
ћутимо и ништа јој у овим обстојателствима не предлажемо”. Будући да о њему 
није обавештен министар спољних послова Петронијевић, предлагао му је да 
га уручи Порти с напоменом да га није добио из Србије. 

Добивши Мариновићев мемоар, капућехаја Николајевић имао је пред собом 
два начертанија. Међутим, он није био у дилеми који ће од њих имати првен-
ство. Он је знао за Гарашниново опредељење да се предност да његовом плану 
о Српским сједињеним државама, пошто му је Мариновићев мемоар служио 
као блажа варијанта, којом би се послужили ако би први предлог био одбијен. 
У одговору Гарашанину, Николајевић се 21. јуна негативно изјаснио о садржају 
Мариновићева мемоара. Обе тачке у мемоару (о оборкнезовима и владикама) 
оспорио је и сматрао их је штетним, додавши да су још и у супротности са оним 
што је његов план предвиђао. Уместо грађанских реформи предлагао је да се 
тражи „рештитуција нашег Краљевства”. Капућехаја је давао предност свом 
напреднијем али нереалном плану, из чега би се извео закључак да Марино-
вићев мемоар никада није предат Порти.17

Мариновићев Мемоар о хришћанима у Турском царству има подужи увод 
и само две тачке, зато што се веровало да је то довољно, „бојећи се да с млогим 

16 Љушић, Мариновићев мемоар, 162-170; Исти, Србија 19. века 2, 370-378. Мемоар је објављен 
према концепту сачуваном у АС, ИГ, 304. Види и Радош Љушић, Књига о Начертанију. На-
ционални и државни програм Кнежевине Србије (1844), Београд, 1993, 102-111.

17 АС, ИГ, 340; Опширније Љушић, Мариновићев мемоар,164-166; Јован Милићевић, „О Босни 
1848”,  Историјски гласник 1, 1973, 105, 109. Љ. Д. Јакшић верује да су идеје у Мариновићевом 
мемоару у сагласју са политиком Чарториског према Турској, и да их је аутор прихватио још 
у Паризу - Ненадовићи и Пољаци, 117. Наше је мишљење да су ово идеје Јована Мариновића 
и Стојана Симића.
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захте вањима ствар не отежчамо”. У уводном делу се истиче да при пред стојећим 
променама у Европи, Турска не може остати недирнута, па је због тога посебно 
потребно да се сачува њена територијална целовитост. А то се може постићи само 
спровођењем реформи. Хришћански народи у Европској Турској „нису могли 
уживати сва она добра, и сво оно благостојаније, које Премислостиви Цар на 
све своје поданике без разлике, распрострти жели”. Због тога је неопходно да се 
побољша њихов положај мирним путем, како би се избегло насиље. Мариновић 
је предлагао следеће реформе: 1) Да хришћани имају своје окружне или нахијске 
оборкнезове, које бирају њихови саплеменици а Порта потврђује бератима, онако 
исто као што је било у Београдском пашалуку за време управе Хаџи Мустафа-па-
ше, почетком 19. столећа. Оборкнезови би били у свему „посредственици између 
паша, царских намесника и народа”. 2) Постојеће грчке владике и митрополити су 
велики терет народу, а нису ни од какаве користи турској држави. Предлаже да 
уместо Грка архијереја народ бира владике и митрополите из сопственог народа.

Мариновићев мемаор ни мало не личи на време у којем је настао. У њему нема ни 
једне револуционарне идеје, као да је написан од стране неког напреднијег турског 
државника. Његов циљ је одржање Османског царства у целости, од разбуктале 
европске револуције. Колико није био у сагласју с временом у којем је настао, обја-
шњавао је Николајевић Гарашанину: „О оном пројекту који сте ми ви с последњим 
писмом доставили, ја имам од вас различна мненија. Ја судим сирјеч, да све оне 
инштитуције обор кнезова и друго што се тиче владика, могле би бити од неке 
користи само за пређашња времена и обстојатељства; али за садашње су не само 
недаостаточне и мало важне, него на против шкодљиве и препјатне за успех нашег 
предпријатија”. Имајући о Мариновићевом мемоару овако ниско мишљење и уверен 
да би оно сметало, сасвим сигурно, остварењу његовог замашног плана о Српским 
сједињеним државама, уверени смо да га капућехаја није ни доставио Порти, већ 
га је ставио ad acta у српској канцеларији у Цариграду. Мемоар је предат забораву, 
а неколико година касније ватри која је уништила цариградску архиву.

У револуционарној години Србија није била моћна да присили Порту да 
прихвати Николајевићев план, будући да је тражила више од онога што је мо-
гла добити. Понуда изнета у Мариновићевом мемоару, знатно мање захтевна 
од Николајевићевог плана, могла се остварити. Дипломатској одмерености и 
постепености, за коју се у једном писму залагао и сам капућехаја Николајевић, 
морала се дати предност. На жалост то није учињено, те је првенство добио 
нереалан предлог у односу на реалан и прихватљив. 

У обимној преписци са Гарашанином Мариновић се, од лета 1848. године, 
више позабавио Србима и српским покретом у Хабзбуршкој монархији.18

18 АС, ИГ, 340. Види више о његовом спису „Неки спомени за Г/осподи/на и Г/оспод/у”, Љушић, 
Мариновићев мемоар, 163-164.
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Србија у време Кримског рата

Илија Гарашанин је боравио у Паризу 1852. године и био два пута примљен 
од цара Наполеона III. „Гарашанин је разговарао са француским државницима 
и о присаједињењу Босне Србији. Њему је у Паризу са надлежних места обећано 
да ће помоћи Србији да добије независност, или тачније речено, да се извуче 
испод руског протектората и ослободи велике зависности од Русије” (подв. 
РЉ). А Србија би требало, за узврат, да води политику ослонца на Француску.19 
Одмах по доласку у Србију именован је за председника владе (25. септембар 
1852–26. март 1853).

Западне силе су подозревале на Србију, уверене да може изазвати немире 
хришћана на Балкану, те су јој поклањале већу пажњу и настојале да је одврате 
од Русије. На инсистирање Русије кнез Александар је сменио Илију Гарашанина 
с положаја председника владе (14/26. март 1853), а вршен је притисак да смени 
и Јована Мариновића, који је обављао дужност начелника Иностраног оделења 
Кнежеве канцеларије, као и Фрању Заха. За ову смену била је и Аустрија, која 
се веома трудила да одвоји Србију од Русије, те јој је претила концентрацијом 
својих трупа на граници и тиме вршила на њу притисак. И Турска је део својих 
трупа довела у Ниш. 

У Француској је Гарашанинов пад примљен неповољно, а нови председник 
владе постао је Алекса Симић (1853–1855).

Кримски рат је почео октобра 1853. године. Србија се нашла у нимало за ви д-
ној ситуацији, западне силе су тражиле од ње да не изађе из вазалних дужности 
спрам Турске, док је Русија, у једном тренутку, планирала да је позове у рат уз 
свеопшту побуну хришћана. Настала је велика подела међу српским државни-
цима на поборнике уласка у рат на страни Русије – русофиле, чији је најупор-
нији представник био Паун Јанковић Баћа. Остали русофили, а предводио их 
је Стефан Стефановић Тенка, председник Државног савета и председник владе 
Алекса Симић, били су за слање добровољаца на руски фронт. Већина српских 
политичара, предвођена Книћанином, била је за неутралност. Кнез и Савет су, на 
крају, одлучили да је за Србију најбоље ако остане неутрална, што су прихватиле 
Енглеска и Француска. Притиснута од њих, Порта је Србији издала Хатишериф 
(крај децембра 1853), којим је желела да привеже Србију за себе и одвоји је од 
Русије. Србија овим Хатишерифом нити је поправила нити је погоршала свој др-
жавноправни положај. Њиме је само наглашен Портин суверенитет и вазалност 
Србије. Државноправним актима која је издавала Србији од 1838. године Порта 
је делимично нарушавала већ стечена аутономна права Кнежевине Србије, те се 
може рећи да су она стабилизована Хатишерифом из 1853. године.

19 Јован Ристић, Спољшњи одношаји Србије новијег времена, I, (1848-1860), Београд, 1887, 111;  
Гргур Јакшић,  Драгослав Страњаковић, Србија од 1813 до 1858 године, Београд, sa, 148.
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Кнез Александар је писмима захвалио Порти на дарованом Хатишерифу, 
а руском цару је изјавио да Русију и даље сматра покровитељем. Чим је руска 
војска напустила Малу Влашку, Аустрија је пребацила своју војску у Ердељ, 
те је и Србија престала да наоружава народ и изводи војне вежбе. Опасност 
од упада руских и аустријских трупа у Кнежевину и могућег рата, удаљена је 
од српских граница, али међународни положај Србије и даље је био незави-
дан. Русија се повукла са својом војском и била је дипломатски изолована, а 
западне силе подржавале су Турску и њена суверена права, те је председник 
владе Алекса Симић обавештавао кнеза (20. август/1. септембар 1854): „Дакле 
ми немамо данас никога за пријатеља осим Бога, а после њега остављени смо 
сами себи”. Србија не сме да вређа никога, нити да прави грешке, али ни да 
чини нове уступке. Паметније је бранити се него се молити и у одбрани тра-
жити спас и не чекати смрт скрштених руку, уверавао је владара председник 

владе.
Размотривши стање у Србији и њен међународни положај, Јован Ристић је 

овим речима описао време у којем је настало неколико планова о будућности 
српске државе: „Положај је био тежак: борио се разлог са осећањем; борили 
су се патриотски рачуни и замашни планови будућности са зебњом и страхо-
вањем за опстанак и онога, што се већ има; истраживале су се старе границе 
српских држава и испитивала права старе васалне Србије, а упоредо ишле су 
спреме за одбрану огњишта и саме нове Србије. Али је и тада српска обазри-
вост одржавала претежност над заносом и осећањима” (подв. Р. Љ).20 Званична 
политика Србије вођена принципом неутралности током Кримског рата може 
се окарактерисати као „српска обазривост”, а да ли се то може рећи и за идеје 
изнете у неколико српских пројеката насталих током овог рата?

После пада владе Алексе Симића (1855), формирање нове владе понуђено 
је Јовану Мариновићу, па Илији Гарашанину, али су они понуду одбили, те је 
њу саставио Алекса Јанковић (1855–1856). Затим су заоштрени односи кнеза 
и Савета, уследио је неуспели атентат на владара, па је сазвана Светоандрејска 
скупштина да разреши нагомилане политичке проблеме у земљи.

20 Ристић, Спољшњи одношаји Србије, I, 141, 147-149, 156-157, 172, 191-193; Јакшић, Страњаковић, 
Србија,, 149-152; Јован Милићевић, „Положај Србије уочи Париског мира”, Историјски часопис 
XXIII, 1976, 249-257; B. Lory, „La Serbie et la Guerre de Crime”, Илија Гарашанин (1812-1874), 
Београд, 1991; Радош Љушић, Српска државност 19. века, Београд, 2008, 129-130.

 У архиви Јована Мариновића налази се кратка белешка на књигу Etude diplomatique sur la 
guerre de Crimee, St. Peterbourg, ...1878. Књига је изашла у два тома, а осврт је каратак – АС, 
МИД, ЈМ, I, 20. 
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Мариновићев боравак у Паризу (1854)

Већ смо истакли да је на инсистирање Русије кнез Александар сменио 
председника владе Илију Гарашанина марта 1853. године, а потом и Јована 
Мариновића. То је подстакло Мариновића да у договору са Гарашанином 
предложи оснивање привремене тајне агенције у Паризу. „Наша дипломација 
нигде на свету нема својих људи осим једног агента у Цариграду” писао је 
Книћанину 24. маја/5. јуна 1853. Книћанин је саопштио кнезу Александру 
Мариновићеву идеју и предложио га за агента. Овим чином би се изашло 
у сусрет Русима, који су и Мариновићем били незадовољни. Читава акција 
имала је да се изведе вешто и то оставком Мариновића због премештања 
из Кнежеве канцеларије и одласка у Париз „да живи приватно”. О томе је 
сачуван податак у писму Алексе Симића Стевану Петровићу Книћанину: 
„За пошиљање Мариновића у Париз саглашавамо се сви, но не званично, но 
под видом његове приватне потребе да иде, и у том смислу да му се даде и 
рекомендација од Књаза на министра иностраних дела да може покрај својих 
послова с министром говорити и о народним делима, па кад дође до потребе 
да се онамо званично представимо, онда ћемо му послати пуномоћје. Јер да га 
званично пошаљемо не би у Паризу могли имати пожелајеми успех”. Пошто 
је решено питање његовог финансирања, одлучено је да он не буде званич-
но акредитован већ, уз писмо француског конзула Сегира, представљен као 
„лице које ужива кнежево поверење и које стоји у сношенијама са Кнезом и 
његовим правитељством”. Ако буде потребно, српска влада ће му накнадно 
„послати пуномоћије и друго писмо” за министра спољних послова, као неку 
врсту тајне акредитације. Мариновић је истовремено, боравећи у Паризу, био 
и дипломатски представник Србије у Лондону.

Године 1854. Јован Мариновић је поново у Паризу, али сада, званично, на лични 
захтев, ради лечења супруге Персиде. Кнез Александар му је 5/17. априла 1854. 
године потписао шестомесечно одсуство, које је текло од 1/13. маја. На његово 
место начелника кнез је поставио Димитрија Матића. Током овог породичног 
боравка (повео је и децу) остало је уобичајено много његових писама пријатељу 
Илији Гарашанину, али она су у лошем стању и једва су читљива. 

Да је његов боравак приватне природе није веровала аустријска дипло-
матија, па је Гарашанин у једној белешци записао да Мариновићево упући-
вање у Париз „Аустрији није угодно”. Аустријски конзул у Београду, Теја 
Радосављевић, представио га је Бечу као ватреног присталицу француских 
идеја и погледа и великог приврженика и пријатеља Илије Гарашанина, који 
је отпутовао у плаћену званичну мисију, заменивши на том положају Мили-
воја Петровића Блазнавца. На путу за Француску задржао се кратко у Бечу, 
где су му стране дипломате указивале на предности које би Србија има-
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ла у случају аустријске окупације Кнежевине, и преко Прага, отпутовао у 
Париз.21

Здравље његове супруге већ је било добро у јуну месецу, па је Мариновић, 
поред приватних, наставио активно да обавља и државне послове.

Посредством Мариновића српска влада је била у сталном контакту са фран-
цуском владом. Већ у мају примио га је министар спољних послова, и том при-
ликом му пребацио што се Србија није изјаснила за Порту и њене савезнике и 
што се наоружава. Мариновић се бранио тврдњом да је Кнежевина морала да 
прибегне наоружавању, баш зато што се ни за кога није изјашњавала и што је 
одржавала мир, решена да брани неутралност од било чијег насртаја. Изнена-
дило га је, обавештавао је Гарашанина, што се „овде ништа о оном мемоару не 
говори”, мислећи на Меморандум предат Порти почетком године. Председник 
владе му је, у једном писму, препоручивао да убеди француског дипломату да 
је Србији немогуће да се определи против Русије. Крајем јуна имао је аудијен-
цију код цара Наполеона. Сусрет са владарем Француске био је „кратак али 
пун значења”. 

Мариновић је редовно обавештавао српску владу о незадовољству западних 
држава, Француске и Енглеске, због неутралног положаја за који се Србија оп-
ределила. Они су од ње тражили да се разоружа, да престане да војску егзерцира 
и да подржи Турску у рату против Русије. Српска влада, пише Ристић, одбила 
је и савез са западним државама и савез са Русијом. 

Није познато да је Мариновић отпутовао у Париз са било каквим планом, али 
није искључено да је, ипак, нешто понео од својих хартија. У сваком случају он је 
један план већ имао готов у мају месецу. На њега се односе следеће речи председ-
ника владе Симића, у писму од 31. маја/12. јуна: „Јуче сам вам дао телеграфирати, 
да нам пошљете оно сочиненије мемоара, кои сте за добро нашли да књаз пошље 
западним силама, и кад нам то дође, онда ћемо о томе размишљавати, и како 
нађемо за добро поступити, писаћемо вам.” По свему судећи Мариновић је био 
спремио један мемоар о ставу Србије према притиску који је трпела од  Аустрије, 

21 АС, ИГ, 969; МИД, ЈМ, I, 7; Писма Гарашанина Мариновићу, II, стр. XVII; Успомене Димитрија 
Маринковића, 31; Драгослав Страњаковић, Влада уставобранитеља 1842-1853. Унутрашња и 
спољашња политика, Београд, 1932, 230-233; Гргур Јакшић, Драгослав Страњаковић, Србија 
од 1813 до 1858 године, Београд sa, 152. Неспорно је  да  је Мариновић добио плаћено одсу-
ство и у Паризу боравио приватно, или је то била маска за његово иступање у престоници 
Француске. Формално гледано он је  имао кнежев акт о отпусту из службе, суштински он 
је у Паризу, као и Алекса Јанковић у Бечу, био тајни агент српске владе. На то нас упућују и 
речи Илије Гарашанина у писму од 20. јула/1. августа 1854: „треба да ти продужаваш твоја 
дејствија као и до сад па макар се колико могло успети”, Писма Гарашанина Мариновићу, I, 
224. Према извештају аустријског конзула у Београду, Мариновић је са породицом напустио 
Земун 27. априла 1854. године и преко Беча отпутовао за Париз – Haus-Hof-u.Staatsarchiv 
Wien, Politisches Archiv XXXVIII, kart. 102, извештај из Београда од 28. априла 1854; Љиљана 
Алексић, „Француски утицај у спољној и унутрашњој политици Србије за време Кримског 
рата (1853-1856)”, Историјски часопис XI, 1960, 68.
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и тражењу помоћи и заштите од Француске и Енглеске. Он је одмах послао пред-
седнику владе свој план, који је Алекса Симић прочитао и дао примедбе, али 
су оне остале непознате. Симић му је писао 19. јун/1. јула 1854. године: „Из ове 
копије види ћете шта је у самој ствари од вашег пројекта измењено; другачије 
није се могло...” и убеђивао га да се Србија не сме опоро изражавати о Аустрији. 
Нагласио му је да о овој акцији српске владе у Паризу и Лондону, Аустрија не би 
смела ништа да сазна. На крају писма пожалио му се да им је тешко да се дописују 
са њим и Јанковићем, будући да подозревају непрестану присмотру аустријске 
дипломатије. Симић је изразио сумњу да ће му Аустрија допустити да се врати 
у земљу преко њене територије, „из чега можете видети колико су на вас баци-
ли око”. Мариновићу су овом приликом упућена и писма кнеза Александра за 
француског и британског министра спољних послова. Сад је Мариновић добио 
конкретан задатак и затражио је аудијенцију код француског министра спољних 
послова, Друен де Лиса, почетком августа 1854. године. Затим је отпутовао у 
Лондон код енглеског министра спољних послова, лорда Калдерона. И једном и 
другом уручио је писма српског кнеза Александра Карађорђевића. 

Сви ови и потоњи пријеми протекли су у пријатељском тону, иако се српска 
политика током Кримског рата суочавала са бројним проблемима – лавирање 
између покровитељског и сизереног двора, као и западних сила и Русије, а посе-
бан проблем била је аустријска претња окупације Србије, која је проузроковала 
војне припреме и наоружавање земље. Мариновић је могао да буде задовољан 
својим радом у Паризу, будући да је француска дипломатија наложила конзулу 
Сегиру да заузме умерен став према српској влади. Мариновић се бавио још и 
задобијањем француске владе да се Гарашанин врати у састав српске владе, макар 
и као министар без портфеља, као и питањем постављања телеграфа у Србији. 

Позната су још два задатка која је обавио у име владе Србије. Алекса Симић 
му је упутио Спрингерову брошуру с намером да је преведе на француски и 
енглески и штампа у по 1 000 примерака и раздели у Паризу и Лондону. У писму 
од 8/20. јула 1854. године Мариновић је обавештавао Гарашанина да наредног 
дана путује у британску престоницу. Током посете Лондону он се састао са 
шефом британске дипломатије Калдероном. Десет дана касније био је већ у 
Паризу. Потом је затражио од председника владе да му допусти повратак у 
земљу, али га је Симић замолио да остане још неко време. Вероватно је тада 
добио други задатак, који се односио на прикладну куповину поклона за снаху 
великог везира Решид-паше. С тим поклоном он је дошао у Београд с јесени, 
вероватно у октобру 1854. године. 

Преписка коју је Мариновић водио са председником владе ишла је преко 
бечког заступника Алексе Јанковића, а писма која је слао српском агенту у 
Бечу највећим делом су шифрована на оним местима за која су проценили да 
морају остати тајна.
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Вративши се у Србију он је ступио у државну службу начелника Иностра-
ног одељења Кнежеве канцеларије, али је током истог месеца или новембра 
поново поднео оставку и напустио земљу. Боравио је у Пешти и Бечу, Паризу 
и Лондону, све до новембра 1856. године, када је постао министар финансија у 
влади Алексе Симића (1856–1857), потом и Стефана Марковића (1857–1858).22

Мариновићев/владин меморандум (1854)

После Револуције 1848/9. године само је Кримски рат (1853–1856) могао да 
подстакне српске државнике да разговарају, расправљају и израђују планове о 
решењу српског питања, у најширем значењу овог појма. Оба догађаја изазвала 
су потресе у Европи, иако сасвим различите природе, и оба су оставили траг 
на српску политику, први знатно мање, а други знатно више. Ово запажање 
проистиче и отуда што су током првог догађаја настала два национална плана, 
а током другог четири, односно пет (Меморандум), а пре тога један необичан 
енглеско-српски план.

Неуморни Гарашанин је користио повољне прилике и расположење сваког 
политичара и дипломате да расправља и прави планове о српској држави. У 
томе ниједан српски државник није успео ни да му се приближи. Овде вреди 
поменути да је заједно са енглеским конзулом у Србији Томасом Фонбланком 
саставио један план о тзв. Српској поткраљевини. Он делимично подсећа 
на Николајевићеве Српске сједињене државе (1848), има с њим извесних до-
дирних тачака, али се, ипак, далеко више од њега разликује. Српска пот-
краљевина (Serbian vice-realm) разликовала би се по територији и још неким 
правима од државе коју је замислио Николајевић са Гарашанином. У плану 
Фонбланк/Гарашанин најзнимљивија је идеја да султан носи титулу краља 
а српски владар поткраља. Енглеска дипломатија одбацила је овај план као 
нереалан.23

Два документа написана руком Јована Мариновића обележила су трајно 
његову политичку делатност 1854. године. Меморандум српске владе предат 
Порти и План о решењу српског питања, са картом исцртаном у Паризу. 

22 АС, МИД, ЈМ, I, 7, 8, 9,  20; ИГ, 966, 967, 969, 1000; Писма Гарашанина Мариновићу, I, 229, 234, 
255, 268; Алексић, Француски утицај, 69, 71/2; Антић, Велика Британија, 101/2, 118. Аустријски 
конзул Радосављевић је сазнао за ову акцију српске владе и Мариновића – HHSA, PA, XXXVIII, 
kart. 102. У једном писму Ацика Ненадовић захваљује му на, по Грујићу послатом, златном лан-
цу и „бријачици”. Да им донесе „бријачице”, када се врати, молили су га још саветник Јеремић 
и ађутант Давидовић, затим да набави кнезу рукавице итд – АС, МИД, ЈМ, I, 7.

23 Више појединости о плану Фонбланка и Гарашанина види: Чедомир Антић, Велика Британија, 
Србија и Кримски рат 1853-1856. Неутралност као независност, Београд, 2004, 68-73, 
145-151.  
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Меморандум српске владе о неутралности у Кримском рату написао је Јован 
Мариновић, начелник Иностраног одељења Кнежеве канцеларије, почетком 
1854. године. У врху српске политике постојала су различита мишљења: да 
се зарати са Аустријом, да се пружи помоћ Русији, да се задржи неутралност. 
Када је Русија затражила од владе Србије да се изјасни „како ће се владати у 
овом рату”, поверено је Мариновићу да састави мемоар који би послужио као 
обавештење меродавним политичарима у Србији како да се држе у овом слу-
чају. Он је убрзо написан и предат Порти (5/17. априла 1854), затим и Аустрији, 
али је истовремено одштампан у Београду и објављен у Allgemeine Zeitungu бр. 
160, 1854.24

Истакавши већ у првој реченици да је Србија у тешком и опасном стању и 
да „безусловне извесности у политици нема”, а на захтев Русије „да останемо 
неутрални докле рат траје”, Мариновић је на следећи начин сагледао положај 
своје земље. Србија је провинција Турске, аутономна а не независна држа-
ва. Рат између њеног сизереног и покровитељског двора поништио је њихове 
међусобне уговоре о штићенику Србији. Осим руског савета о неутралности, 
исти став је заузела и Турска. „Неутралност наша, коју је признала Порта, 
јесте велики корак напред, који нас ставља тако рећи у ред независних држава, 
већ и по томе, што та неутралност није само условљена између нас и Турске, 
но је уједно постала са тим и дужност према осталим државама, коју смо ми 
примили на се драговољно”. Ако су Русија и Турска биле за неутралност, то је 
она за Србију постала дужност, обавеза. Србија је била присиљена да Аустрији 
да задовољење тврдњом да ће остати у миру. Ако би Србија стала на страну 
Русије, имала би против себе целу Европу и Турску, а то се противи логици 
здравог разума. Отуда Мариновић извлачи оправдан закључак: „На кратко, 
ми стављамо на коцку наш садашњи положај и нашу будућност, и желећи да 
добијемо више, ми ризикујемо да изгубимо и ово, што сад имамо” (сва под-
влачења Р. Љ.). Оваквом политиком Србија може одржати добре односе и са 
Русијом и са осталим државама.

Нил Попов, који је први меморандум објавио, констатовао је да, сходно 
идејама мемоара, „Србија није имала за што да подвргне себе свима ужасима 
рата”. Димитрије Матић је писао Мариновићу да је његов мемоар „сензацију у 
Цариграду произвео”, да је предат Решид-паши, енглеском и француском посла-
нику и да се „с интересовањем чита”. Само Аустријанци, чији конзул га је добио 
у Београду, нису били њиме задовољни, назвавши га „инфамни меморандум”. 
Конзул Радосављевић је, после његовог објављивања у новинама, оштрим ре-
чима писао кнезу Александру, да дише „непријатељским духом српске владе, и 

24 Нил Попов, Србија и Русија од Кочине крајине до Светоандријевске скупштине, св. 4, Београд, 
1870,  322-325; скраћено код Ристић, Спољашњи одношаји Србије, 158-163; АС, МИД, ЈМ, I, 
8; Преписка Гарашанин Мариновић, 163, 188, 190, 193, 245, 257.
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Срба, што у кнежевини живе, а у меморандуму се ‘српском нацијом’ називају”. 
Иначе је сам документ оценио као „разглашено мајстордко дело створено Мар-
новићем”, а на другом месту да је настао заједничким радом француског конзула 
Сегира, Гарашанина и Мариновића. Кнез Александар је опширно одговорио 
Радосављевићу о Меморандуму писмом од 20. јуна/2. јула 1854. 

Меморандум је Гарашанин оценио као „мудар”, а Ристић је нагласио да „бис-
трим и правилним државничким погледима” претреса важна државничка пи-
тања. Ристић је хвалио и држање председника владе Алексе Симића као мудро 
и патриотско, додавши: „То не беше програм једног министра, једне владе; то 
беше програм једног народа”. Он се с правом није сложио само са Мариновиће-
вом тврдњом да је руско-турски рат поништио српску аутономију, будући да је 
она заснована, осим на руско-турским мировним уговорима, и на султановим 
јавним актима.25

Планови Стефана Стефановића Тенке, Алексе Јанковића 
и Константина Николајевића (1854)

Меморандум је био план умерених српских државника о спољној политици 
Кнежевине у време дипломатских радњи на почетку Кримског рата, с циљем 
да се задржи неутралност и не уђе у рат. Друга страна, предвођена Стефаном 
Стефановићем Тенком, русофилска, била је против неутралности а за улзак 
у рат на страни Русије. И она је имала свој план, чији је састављач био Тенка, 
председник Државног савета, и који је посредством Фонтона предат Петрограду. 

Стефановићев план „о будућој великој Србији” имао је као прилог и карту 
Балканског полуострва са будућим границама Србије, Бугарске и Грчке. Пла-
ном је предвиђено да се Европска Турска подели између српског, бугарског 
и грчког народа. „Бугарска држава обухватала би данашњу Бугарску од река 
Искре и Месте до Црног, Мраморног и Јегејског мора, заједно са целом Тра-
кијом, без Цариграда. Грчка, поред своје ондашње територије, добила би скоро 
целу Албанију, све до вароши Љеша”. Србији би припале: „цела Македонија са 
Солуном и Св. Гором све до реке Месте на исток, до Дебра, Љеша и црногорске 
границе на запад, горњи део Албаније са Скадром, Босна, Херцеговина, цела 
Јужна Србија са Новопазарским санџаком, Метохија и један део западне Бу-
гарске; предео између реке Тимока и Искра. Дакле, граница Бугарске и Србије 
ишла би од утоке реке Искра у Дунав до утока реке Месте у Јегејско море”. 
25 АС, МИД, ЈМ, I, 7; HHS, W, PA, XXXVIII, kart. 102; Преписка Гарашанин Мариновић, 193; Попов, 

Србија и Русија, IV, 325; Ристић, Спољашња политика Србије, 163/4, 183, 186. Према писању 
Косте Магазиновића, Мариновић је написао мемоар на предлог Илије Гарашанина, Антић, 
Велика Британија, 96. Димитрије Маринковић тврди да је Мариновић отишао у Париз да би 
француској влади предао Меморандум, Успомене, 33.
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Тенка је посебно наглашавао да је Србији потребно да добије излаз на море, 
какав имају Бугарска а посебно Грчка, из трговачких и војних потреба. Излаз 
Србије на Јадранско море није довољан, зато јој је потребан и излаз на Јегејско 
море, преко Солуна. Само у овом случају „може се имати јемство да ће она и 
војену и трговачку снагу своју онако развијати моћи, како ће и за њу и за по-
кровитеља (Русију) полезно бити”. У Македонији има највише Срба и најдуже 
је била у саставу српске државе у средњем веку, и у доброј успомени је код тог 
становништва. Ако има и Бугара у њој, то је мање битно од тога да су српска и 
бугарска народност исто. Што се тиче територија које су припале Србији, осим 
оне на Јегејском мору, између Вардара и Месте, све су српске: Србија, Босна, 
Хрватска (једним делом), Херцеговина, Црна Гора, западна Албанија, а у делу 
западне Бугарске до Искера, посебно између Тимока и Искера, „заиста више је 
народност српска, нежели што је бугарска”. Србија је добила више територија 
зато што су Срби много више задужили Словенство од осталих балканских 
народа, тврдио је председник Државног савета.26

Поред русофилског Тенкиног плана, и Алекса Јанковић, српски агент у Бечу, 
у преговорима са руским дипломатом Орловим, тражио је независнот за Србију 
и њено уздизање у ранг краљевине, проширење на Босну, Херцеговину, Стару 
Србију „и неколико суседних округа”, и рушење утврђења у Србији у којима је 
била смештена турска војска. Орлов је прво изјавио Јанковићу да су „српске 
жеље велике”, а после Јанковићевог делимичног кориговања, оценио је његов 
предлог као могућ. О независноти Србије говрио је и цар Николај. Уколико би 
Србија ушла у рат на страни Русије, могла је рачунати на увећање територије 
и независност.27

Постојала су два плана Србије око решења српског питања у време Крим-
ског рата – максимални и минимални, пише Јован Ристић. Под максималним 
је подразумевао Тенкин план и оно што је у преговорима Алекса Јанковић 
тражио од Орлова. Њему је план Јована Мариновића био непознат, али је знао 
за минималан план Константина Николајевића. 

Николајевић је, за разлику од плана о Српским сједињеним државама, био 
веома умерен, попут Гарашанина и Мариновића, сходно разлици у положају у 
којем се налазила Европа, Турска, Русија и Србија 1848. и 1854. године. Сушти-
на његових захтева сводила се на добијање вазалног положаја, какав је Србија 
уживала после Косовске битке (1389), све до њеног пада под Турке 1459. године. 
По његовом мишљењу Србија је тада уживала следећа права, која су се, као ми-
нимум српских захтева, могла поново затражити од султана: 1) територија коју 
је држао кнез Лазар, потом Бранковићи, дакле, од Дунава до Јадрана, с Баром 

26 Опширније у Драгослав Страњаковић, „План Стефана Стефановића о подели европске Тур-
ске 1854. године”, Политика, 1-4. мај 1937.

27 Ристић, Спољашња политика, 165-170. 
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и Улцињем; 2) Србија би посредно била вицекраљевина, јер су српски владари 
после Косова били вицекраљеви и деспоти, што јој је Хатишерифима признато, 
уз незавинсу унутрашњу управу; 3) независност српске цркве и јерархије од 
Грка са статусом Патријаршије.

Николајевић је имао на уму највећи територијслни опсег који је Србија имала 
у време Деспотовине и државноправни статус Србије 1389–1459. изједначио 
је са државноправним статусом 1830–1853. године, уверен да међу њима није 
било битних разлика.

Заузврат, Србија би била обавезна према Порти: 1) да исказује верност, по-
даност и признавање турског господарења (превласти); 2) да плаћа годишњи 
трибут (данак) у висини од 12 000 дуката; 3) на захтев Порте дужна је да јој 
даје помоћне војне трупе у свим ратовима које би водила, као и у средњем веку.

Николајевић жали што није сачувана српска средњовековна архива у којој би 
се нашла акта на основу којих би знали „правиј извор вопросни наши права, и 
уговоре, или кореспонденције последујуће између наши деспота и султана, као 
и онај Конкордат између нашег патријарха Саве IV и цариградског патријарха 
Теофила од 1376. године (треба 1375), на коме се оснива независимост наше 
цркве и Патријаршије од Грчке и сваке друге”. Овај план, писао је Николајевић, 
могао би да послужи као основа „ако би прилике и вазможности настале, да 
ми то кадгод започнемо возобнављати.”28

Мариновићев план о српском независном Краљевству (1854)

По свему судећи Мариновићев боравак у Паризу 1854. године имао је првен-
ствено политички, па тек породични циљ. Тајну агентуру прикривао је поро-
дичним разлозима, те је током боравка у престоници Француске, у исто време, 
обављао оба посла. Тамо је и настао његов План о српском независном Краљевству. 
О овом плану је, иначе, остало мало података, и до сада нико о њему ништа није 
знао, чак ни Јован Ристић ни Љиљана Алексић, који су користили иста документа 
којима смо се и ми служили, а реч је о хартијама Јована Мариновића.

Само га још Илија Гарашанин у писму Мариновићу од 12/24. августа помиње 
изразом – „твоја предложења”. У концепту истог писма, који је знатно опшир-
нији, изнео је нешто више података о плану. „Ти ћеш врло добро учинити да 
пишеш оном на Ноте да твоја комбинација неће сад млого помоћи кад није у 
своје време извршена... На Ноте велиш да ти је писао да не може ништа бити 
28 АС, МИД, ЈМ, I, 7; Ристић, Спољашњи односшаји Србије, 170-171. План Николајевића нема 

наслов ни датум. Налази се међу документима из 1854. године. Рукопис није  Николајевићев, 
као ни Јована Мариновића, те се може сматрати да је сачуван захваљујући нечијем препису. 
Владимр Јовановић Марамбо записао је на фасцикли: „Треба извидети да ли ова белешка 
улази у ову збирку писама (28. децембар 1938)”. 
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од твојих предложенија а ја ти кажем да то нимало није истина”. Ове речи могу 
се односити како на овај план Мариновића тако и на раније помињан мемоар и 
кнежево писмо министрима спољних послова Француске и Енглеске, а личност 
са којом се дописивао поводом „Ноте” јесте Алекса Симић, председник владе. У 
истом писму и концепту Гарашанин се изразио нимало похвално о минималним 
захтевима што их је урадио Константин Николајевић. Само помињање Нико-
лајевића и његовог плана уверава нас да се ранији цитат Гарашанина односи 
на овај план Мариновића.29 

То је све што смо могли да пронађемо и повежемо са овим документом. 
У Меморандуму је Мариновић поставио оправдано питање: „Кад је сва Ев-

ропа устала да брани Турско царство, онда зар се ми можемо надати, да ћемо 
што моћи од њега отргнути?” Да ли се он овог постулата држао када је саста-
вљао свој план?

Садржај Плана износимо на основу концепта који се чува у Мариновићевим 
хартијама, будући да оригинал није сачуван и да није познато да је текст предат 
француској и енглеској дипломатији. План је састављен из седам тачака, и без 
наслова је. 1) У случају поделе Турске, српска дипломатија би требало да се пот-
руди да добије „Краљевство сасвим независимо”, а по границама означеним на 
карти.30 Србији би требало да припадну: Босна, Херцеговина, Црна Гора, Албанија, 
и део Македоније. Јужна граница и источна ишле су од Јадрана, испод Елбасана, 
северно од Битоља, до Вардара, потом Вардаром, продужавала Курбешком пла-
нином, допирала до Старе планине, ишла северно границом Србије ка Дунаву, 
уз малу исправку границе према Видину. 2) Ако Турска преживи Кримски рат, 
мењала се само јужна граница и померала ближе Србији (отпао би део Албаније 
и Македоније) и ишла би од Јадрана на „Ибалеа план”/ину/ (sic!), Шар-планину, 
Курбешку планину и на север постојећом српском границом до Дунава.

У другом случају, опстанка Турске, Србија би сачувала постојећи државо-
творни статус – вазалне Кнежевине, што није изриком речено, али се може по-
средно закључити. Таква Србија би морала да учврсти и побољша свој положај 
тако што би Порта признала Србији: а) наследно кнежевско звање династији 
Карађорђевић, које искључује било какав вид потврђивања нових кнежева, 
29 Преписка Гарашанин Мариновић, 244, 245, 248, 249, 259. О Мариновићевом боравку у Паризу 

и о овом плану никакве податке не пружа Bernard Lory, „La Serbie et la guerre de Crimee”,  Илија 
Гарашанин (1812-1874), Београд, 1991.

30 Карта нема легенду, али је јасно да се границе обележене зеленом бојом односе на тачку 1, 
а границе обележене црвеном бојом на тачку 2. Оригинална карта је урађена на провидној 
танкој хартији и у лошем је стању. Копију карте урадио је Војно-географски институт у Бео-
граду 1910. године и насловио: „Карта независимог Српског Краљевства у случају расцепљења 
Турског Царства и раширенија српских граница ако Турска морадне остати, 1854”, АС, МИД, 
ЈМ, I, 9. Да је карта рађена у Паризу запажа се по погрешним називима геогрфских појмова. 
Карта има посебну вредност, као и она која је приложена уз Тенкин план и предата Петро-
граду, јер означава територије које се не помињу у тексту Плана.
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осим неког вида инвеституре (устоличења);31 б) пуну независност унутрашње 
управе, која подразумева и измене Устава.32

Наредни захтеви односе се на обе варијанте државног статуса Србије: неза-
висног Краљевства и независног Књажества. 3) Исељење Турака из свих градова 
са утврђењима, а они који би остали морали би да се потчине српским власти-
ма. 4) Порта при склапању уговора са страним државама не сме Србију ни на 
шта обавезивати без њене сагласности како не би повредила њена већ стечена 
права, као што су царине и права странаца (капитулације). Порта је дужна да 
уз сагласност Србије поставља и издаје фермане конзулатима и агенцијама које 
се буду отварале у српској држави. 5) У зависности од територијалног увећања 
Србије, према тачкама 1 или 2, утврђује се и трибут (данак) српске државе.

Наредне две тачке производ су ранијих, додуше ретких захтева, и, посебно, 
стања које је наметнуо Кримски рат. 6) Србија није дужна да учествује у „на-
падателном рату” уколико би га Турска објавила без договора са њом. У „рату 
одбранителном”, Србија је дужна да сама брани своје границе према договору 
са Портом, и то би био једини начин којим би пружила војну помоћ сизерену. 
7) У случају било ког рата, турска војска може прећи преко територије Србије, 
поштујући договор двеју држава, и само преко тачно утврђених места.33

План очигледно одише вазалношћу Србије у односу на Турску. Та вазалност 
није заштићена ниједном великом силом, а Русија се и не помиње као покрови-
тељски двор, што се може схватити као уступак Турској и западним државама. 
Ваља нагласити да се ни западним силама не нуди покровитељство, и то би био, 
са државотворног становишта, његов најслабији део. Али, с друге стране, била 
би знатно оснажена права српске државе у односу на Турску. Српска аутономија 
била би нешто учвршћена и уздигнута на један виши степен државног статуса, 
уместо вазалног Књажества вазално Краљевство (краљ уместо кнеза), и знатно 
проширење територије. Био би ово значајан корак напред с новим статусом 
српске државе, који је остварила поступно, у два маха, тек 24, односно 28 го-
дина касније (1878, 1882). Овако оснаженим правима српске државе, веровао 
је Мариновић, није било потребно покровитељство ни Русије, ни западних 
31 Није јасно који би то облик инвеституре могао да буде, што представља слабост овог пред-

лога. Једно је сигурно, српски кнежеви не би били постављани бератима.
32 О изменама Устава (1838), којим би се гарантовала унутрашња независност српских власти и 

искључило Портино мешање у српске зађевице, водила се дуга расправа са Портом. У Србији 
се осећала потреба да се ово питање већ једном реши и да Порта престане да се меша у сукобе 
кнеза и Савета, као и у погледу неких других проблема.

33 АС, МИД, ЈМ, I, 9. План није датиран, те се на основу помена 1854. на карти може поуздано 
одредити само година настанка. У истој фасцикли налази се „Пројекат једне Прокламације” у 
погледу будућег рата између Турске и Русије. Он се може довести у везу са овим планом само 
у погледу последње две тачке, а могао би, евентуално, и са Мариновићевим меморандумом. 
Мариновићеве хартије користила је Љиљана Алексић, Француски утицај, с. 57, нап. 59, али 
су јој његов план и карта остали непознати.
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земаља. Србија би свој новостечени положај морала бранити сама, и то би била 
неспорно новина у државотворном развоју Србије, па се може претпоставити 
да је намерно изоставио питање покровитељства.

У варијанти да Турска опстане, Србија би задрала државни статус Кња-
жевства, „с побољшањем садашњи наши одношенија спрам Порте”: боље ре-
шење унутрашњег уређења државе (оснажено наследство престола, независна 
унутрашња управа, исправке устава, исељење Турака, повећање трибута у скла-
ду са повећањем територије, отварање страних конзулата, заштита државне 
територије и само учешће на страни Турске у одбрамбеном рату). У процесу 
постепеног осамостаљивања Србије, јачањем постојеће аутономије, чак и после 
Хатишерифа из 1853. године, био би и ово знатан напредак. 

У време настанка, када је положај Србије био изузетно деликатан, план 
Мариновића, осим можда у погледу територијалног проширења, могао би 
бити прихватљив за све стране у сукобу, осим Русије, која је изгубила статус 
покровитеља, чега се она олако не би одрекла. У сваком случају, план је писан 
да задовољи Француску и Енглеску, у којима је Мариновић заступао српске 
интересе. Он је био убеђен у победу Турске и западних држава над Русијом, и 
у скалду с таквим исправним уверењем, и далековидом проценом, сачинио је 
овај план, снабдевши га још и картом. Он на значју добија ако га је аутор дос-
тавио француској, можда и енглеској дипломатији, али о томе нема никаквих 
поузданих података. Ако га је предао, у шта верујемо, у историографији је и 
даље непознаница какав су став поводом Мариновићевог мемоара о Српском 
независимом Краљевству заузеле Француска и Велика Британија.

* * *

Јован Мариновић (1821–1893) истакнути је српски политичар и државник, 
који је постепено али успешно градио своју каријеру, како у спољној тако и у 
унутрашњој политици. Био је дугогодишњи дипломатски представник у Пари-
зу, Цариграду и Лондону, министар финансија, председник Државног савета, 
председник владе итд. Зет је најбогатијег Србина, Мише Анастасијевића, и 
богат мираз му је омогућавао политичку независнот и угодан живот у земљи и 
у иностарству. Одмерен у понашању, умерен у свему, добар зналац француског 
језика, што се у оно време посебно ценило, политички обдарен, пријатељство 
с најутицајнијим људима у Србији оног времена – кнеза Михаила, Илије Гара-
шанина, Алексе Симића и многих других – омогућавало му је да дуго година 
буде у врху српске политике и да на њу пресудно утиче. 

У овом раду посебно је обрађено време његовог деловања у Револуцији 
1848/9. године, као и у време Кримског рата 1853–1856). Револуција није зах-
ватила Србију, а он је још био млад али обазрив, када је написао први Мемоар 



307Предлози Јована Мариновића за решење српског питања 1848. и 1854. године 

о решењу хришћанског питања у Турском царству. Његов предлог није био 
нимало револуционаран, пре би се рекло да је био конзервативан, и да је нудио 
Србима и осталим хришћанима у Османском царству успостављање стања 
какво је постојао у Београдском пашалуку на почетку 19. столећа. 

У време Кримског рата, када западне државе нису Србији ништа нудиле, а 
Русија јесте, он је, упркос тој чињеници, био окренут Француској и Британији 
и сматрао да Србија мора да одржи неутралан статус у односу на зараћене 
државе, пре свега Турску и Русију. Он је те године написао Меморандум, који 
је српска влада доставила Турској, а који је оцењен као мудар државнички акт, 
који је предвиђао неутралан положај Србије. Један млад повесник је такву неу-
тралност изједначио са независношћу (Чедомир Антић). Овим Планом Србија 
би требало да добије статус независног Краљевства са проширењем територија 
(види карту) и оснажењем права у односу на Порту. Уколико у томе не би успе-
ла, зато што је западне државе не би подржале, она би морала да побољша свој 
положај у односу на Турску и постала би независно Књажество, са увећаном 
територијом и оснаженим државним правима.

Ова Мариновићева предвиђања биће остварена тек 1878. и 1882. године. У 
Србији су, после Револуције 1848/9. године, српски државници још увек раз-
мишљали, о побољшању положаја својих сународника само у Османском цар-
ству, као и ширењу своје државе у том правцу, а од почетка 20. столећа се, још 
увек бојажљиво, окрећу и сународницима у Хабзбуршкој монархији. Разлог 
томе је у уверењу да је Турска слаба и да ће се распасти, што је била нетачна 
претпоставка, а да је Хабзбуршка монархија још увек снажна и да преставља 
претњу Србији и њеној идеји уједињења сосптвеног народа. А обе државе су 
се распале у приближно исто време.

ПРИЛОЗИ

1. Мариновићев план о српском независном Краљевству (1854)

1. „Ако би дошло до раздјеленија Турског царства, онда ми треба да се трудимо 
добити Краљевство сасвим независимо, по границама које су у Карти назначене.

2. Ако Турска морадне остати, онда да гледамо добити раширеније граница 
по означении у Карти стављеним, с побољшањем садашњи наши одношенија 
спрам Порте на следујући начин:

а) насљедство Књажеског достоинства да се утврди у фамилији владајућег 
Књаза, без да Порта потврђује ново поступивше Књазеве, јер потврђење закљу-
чава у себи и могућност непотврђења, а то никако не треба да буде. Што се 
пак тиче формалитета којим ће Порта признавати новопоступивше Књазеве, 
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тај се може састојати у једном знаку инвеституре кои би се новопоставшим 
Књазевима од стране Султана пошиљао.

б) внутрење правленије Србије да буде коначно независимо од сваког ме-
шања Порте и њене власти – сљедователно и нове точке Устава да се и по овом 
преиначе. 

3. Градови да се предаду у србске руке, а Турци сви да се иселе, осим они кои 
би остали као србски поданици покоравајући се србским властима.

4. У спољашњем смотренију да Порта не може тракататима своим, потпи-
саним са страним силама, обвезати Србију без формалног њеног соизволенија 
ни на што, што би стечена права Србије вређало, као што су на пример таксе 
ђумручке, право странаца итд. Да би се цељ ова боље постигла, Порта треба да 
је дужна предварително са Србијом споразумевати се о установленију страни 
Конзулства и Агенција у Србији, и без таковог споразуменија да не може издати 
фермане о новим Конзулствима и Агенцијама.

5. Пропорционално увеличанију Србије, и данак Србије да се увелича.
6. Србија да није дужна учествовати у оному нападателном рату, кои би 

Порта без договора са Србиом противу кога повела; а у рату одбранителном, 
где би и границе Србије у опасности дошле, Србија да је дужна границе своје 
бранити по обштем споразумленију с Портом, и тим се удејствовати помоћ 
Србије за један таковиј рат.

7. Пролазак војске турске, у случају рата, кроз Србију, само да буде кроз опре-
делена места и начином опредјеленим, о чему да се особено закљученије начини.”34

2. Минималан план Константина Николајевића (1854)

„Ја као minimum35 налазим, да ми барем она стара права наша од Порте 
натраг можемо поискати, која су нам први 6 султана после битке Косовске од 
1389. до 1459-е год. били оставили, и која су била следујућа:

1. Територијалниј status quo држава кнеза Лазара, у ком су султани: Бајазит I, 
Сулејман, Муса, Мехмед I (његови синови), Мурат II и Махмуд II чак и Бранко-
виће остављали, који су Србију и садашњу и стару од Дунава до Адријатическог 
мора, а на овом мору: Бар, Дулцињ итд. држали.

2. Независимост внутрењег правленија под собственим народним и наслед-
ним кнезовима, или вице краљевима, кои су се онда звали деспоти, и које нам 
је право у новије време већ повраћено.

3. Независимост наше цркве и хијерархије од Грка по Конкордату између 

34 АС, МИД, ЈМ, I, 7.
35 Сва подвлачења текста су у оригиналу.
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исте две цркве од 1376. године,36 и у овој области Патријархата нашег, који је 
овој у време освојенија турског, и од тог времена за 30037 година под владенијем 
султановим имао.

Ми смо за ова права били обавезни.
1. Султанима верни и подани бити, и њиово господарство над земљом на-

шом признавати.
2. У знак тога плаћати им један данак годишњи од 12.000 дуката оног вре-

мена, и који су данак, чини ми се, деспоти од фамилије Бранковића доцније 
били умложили.

3. Најпосле давати султанима наше помагателне трупе у свима ратовима 
које су они водили, колико су и кад су год захтевали.

Султан Махмуд II укинуо је и одузео био нама сва ова права, без икакве 
кривице и да...38 узрока од наше стране, али он је само то за узрок нашао и издао, 
што су деспоти од фамилије Лазареве, којима су ова права била осигурана, у 
његово време били већ изумрли без мушког потомства, и што су Бранковићи 
тобож самовластно били узурпирали Србију, која је њему по праву женског 
сродства Бајазита I с фамилијом Лазаревом прече припадала.

Да је Архива нашег негдашњег Краљевства и Деспотства за сад сахрањена 
била у целости, ту би ми сигурно могли наћи и Трактат косовскиј, који је пра-
виј извор вопросни наши права, и уговоре, или кореспонденције последујуће 
између наши деспота и султана, као и онај Конкордат између нашег патријарха 
Саве IV и цариградског патријарха Теофила од 1376. године,39 на коме се оснива 
независимост наше цркве и Патријаршије од Грчке и сваке друге.

Ипак, како му драго било с документима, цео свет зна, да је наша Патријар-
шија трајала у Турској више од 400 година, а наше Деспотство од боја Косовског 
до 1459. године и да су границе овога, барем по праву и утврђењу капитулације 
косовске, имале бити оне исте и донде, докле је кнез Лазар држао у време, кад 
га је султан Мурат на Косову побио. Ово дакле није најтежа ствар била дока-
зивати, но само могло би послужити за претекст и темељ, ако би прилике и 
вазможности настале, да ми то кадгод започнемо возобнављати.”40

36 Године 1375. у Призрену  је извршено измирење цркава, и после смрти патријарха Саве 
IV.

37 Касније исправно наводи 400.
38 Нечитка реч.
39 Треба 1375. године. 
40 АС, ЈМ, I, 7; Ристић, Спољашњи одношаји Србије, 170-171, изнео је само кратак садржај прве 

три тачке.
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THE JOVAN MARINOVIĆ’S PROPOSALS FOR THE SOLUTION 
OF THE SERBIAN QUESTION OF 1848 AND 1854

Summary:

Jovan Marinović (1821–1893) was a prominent Serbian politician and statesman. 
He gradually built his successful career, both in foreign and home policy. He was a 
longtime diplomatic representative in Paris, London and Constantinople, the Minister 
of Finance (1856–1858), President of the Council of State (1861–1873), Prime Minister 
(1873–1874) and so on. As a son-in-law of the richest Serb, Miša Anastasijević, he 
had a substantial dowry that allowed him a political independence and a comfortable 
life in the country and in abroad. Always composed and moderate in everything he 
was doing, well-spoken in French language, which in those days was especially ap-
preciated, politically gift ed, a friend of the most infl uential people in Serbia at that 
time – Prince Michael, Ilija Garašanin, Aleksa Simić and many others – allowed 
him to be at the top of the Serbian politics for years and being of a crucial infl uence.

Th is paper describes particularly the period when he was active in the Revolution 
of 1848-9, and in the Crimean War 1853–1856. Th e revolution did not reach Serbia, 
and he was still young but cautious, when he wrote the fi rst Memoir about settling the 
Christian issues in the Ottoman Empire. His proposal was not a revolutionary one, but 
rather a conservative, off ering the Serbs and other Christians in the Ottoman Empire 
to establish conditions that existed in the Belgrade Pashalik in the early 19th century.

During the Crimean War, when the Western countries were not off ering anything 
to Serbia, while Russia was, he nevertheless turned to France and the United Kingdom 
and found that Serbia had to maintain a neutral status in relation to the countries 
at war, above all Turkey and Russia. Th at year, he wrote a Memorandum which the 
Serbian government presented to Turkey, which was rated as a wise and statesman-
like act, providing for a neutral position of Serbia. A young historian identifi ed such 
neutrality as independence (Čedomir Antić). Th e plan was supposed to grant Serbia 
a status of an independent kingdom with expansion of its territories (see map) and 
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somewhat greater rights with regard to Porte. If that did not come through, because 
the Western countries did not to support it, it would have to improve its position in 
relation to Turkey and become an independent Principality, with an enlarged terri-
tory and stronger state rights.

Such Marinović’s predictions would be realized only in 1878 and 1882. In Serbia, 
aft er the Revolution of 1848-9 until the early 20th century, the Serbian statesmen 
were still considering the improvement of the status of their countrymen only in the 
Ottoman Empire, as well as the expansion of the state in that direction, when they 
started, rather timidly, to turn to their compatriots in the Habsburg Monarchy, as 
well. Th e reason for this lies in a belief that Turkey was weak and would fall apart, 
which was a wrong assumption, and that the Habsburg Monarchy was still strong, 
representing a threat to Serbia and its idea of   unifi cation of its own people. However, 
both countries collapsed about the same time.
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ПРОЈЕКАТ ТРАНСБАЛКАНСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ И ПОЛИТИКА 
СРБИЈЕ У ВРЕМЕ УСТАВОБРАНИТЕЉА 1851–1858.1

„Свака дакле земля, коя мало подале одъ мора лежи, ако своимъ производима 
путъ больій за продаван отворити и трговину свою споляшню разпространити 
жели; мора на то мыслити, да или посредствомъ река, свезу съ моремъ имаюћи, 
или копанемъ канала и правленемъ камениты или гвоздены путова олакша 
производима своима долазакъ до мора...”

     Србске новине, бр. 27, 8. април 1847.

1 О британским инфраструктурним пројектима на Балкану и основама политике Србије пре-
ма идеји изградње трансбалканске железнице у време владавине уставобранитеља, одно-
сно кнеза Александра Карађорђевића, говорили смо у једном ранијем раду (М. Самарџић, 
Суочавање са модернизацијским изазовом: британски инфраструктурни пројекти на Балка-
ну и Србија 1851–1852, Истраживања, 22 (2011), 255–278). Том приликом говорили смо о инте-
ресима и политици великих сила у вези са овим питањем почетком педесетих година 19. века. 
Настављајући истраживања, у овом раду настојали смо да обухватимо еволуцију настојања 
великих сила да обезбеде изградњу трансбалканске железнице, као и перцепцију ове идеје до 
краја уставобранитељског режима. Овај чланак представља резултат рада у оквиру пројекта 
финансираног од стране Министарства просвете и науке Републике Србије, број 177030 Од 
универзалних царстава ка националним државама – друштвене и политичке промене у Србији 
и на Балкану. У српској историографији, не узимајући у обзир прегледе историјата српске 
железнице у којима се ово питање дотиче узгредно, најчешће на изворима неутемељено и уз 
преузимање погрешака претходних аутора, о оквирима железничке политике Србије у време 
уставобранитеља писала је само Даница Милић. (D. Milić, Die Pläne zum ausbau der Eisenbahn 
in Serbien in der mitte des 19. Jahrhunderts, Eisenbahnbau und Kapitalinteressen in den beziehungen 
der österreichischen mit den südslawischen Ländern, Wien, 1993, 31–41)
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Апстракт: Рад представља покушај реконструкције делатности владајућих кругова 
у Србији у вези са идејама о изградњи трансбалканских саобраћајница, а пре свега 
железнице Истанбул–Београд. У раду се полази од тезе о примарној спољнополитичкој 
условљености појаве поменуте идеје у српској политици, односно од ширег контекста 
процеса периферизације Османског царства у оквирима капиталистичког светског 
система, те степена привредног развоја Кнежевине Србије и неразвијености саобраћајне 
инфраструктуре. Потом се расправља о настојањима владајућих кругова у Србији, како 
пре тако и после Кримског рата, да самостално одлучују о изградњи железнице преко 
територије Кнежевине, независно од османског сизерена.

Кључне речи: модернизација, периферизација, трансбалканскa железницa, Османско 
царство, Србија, уставобранитељи, Источно питање

* * *

Интензивирање процеса Индустријске револуције почетком 19. века, као 
једне од одлучујућих фаза у развоју капиталистичком светског система као, 
према широко прихваћеном мишљењу Имануела Волерстина, „модерног свет-
ског система” који први пут превазилази концепт територијалних ограничења 
светских царстава,2 наметнуло је неопходност развоја нове врсте транспортних 
средстава. Развојне препреке услед неразвијености саобраћајне инфраструктуре 
посебно су биле уочљиве у континенталној Европи, у којој вековима није било 
суштинских промена у систему копненог транспорта,3 односно промена које 
би омогућиле саобраћајно повезивање удаљених крајева, олакшање транспорта 
робе и смањење трошкова, као предуслова развоја модерне привреде засноване 
на масовној производњи и, самим тим, на масовном транспорту. Ново превозно 
средство, које је извршило револуцију у саобраћају, била је железница. Изградња 
модерних железничких мрежа – као подручје улагања огромних капитала, али 
и средства за њихово гомилање – била је суштински део преображаја европске 
привреде, а Индустријска револуција у континенталној Европи подударала се 
са временом масовне изградње железница.4

Истовремено, у слабије развијеним и неразвијеним државама европског ис-
тока и југоистока, изградња железница није много заостајала, односно развој 
транспортног система, превасходно захваљујући огромним страним улагањима, 

2 I. Wallerstein, Suvremeni svjetski sistem, Zagreb, 1986, 13–19; исти, Uvod u teoriju svjetskog sistema, 
Cetinje, 2005, 45–54.

3 F. Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka, 1: Strukture svakodn-
evice: moguće i nemoguće, Beograd, 2007, 390–403.

4 I. T. Berend, G. Ránki, Evropska periferija i industrijalizacija 1780–1914, Zagreb, 1996, 128–130; 
Th e Cambridge Ecomomic History of Europe, Vol. VI: Th e Industrial Revolutions and aft er: Incomes, 
Population and Technological Change (I), Cambridge, 1965, 212–273.
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претходио је било каквом значајнијем преображају привредних грана.5 Другим 
речима, посматрано на балканском примеру, развој железничке саобраћајне 
инфраструктуре на полуострву био је суштински повезан са процесом по-
степене инкорпорације Османског царства у светски капиталистички систем, 
који почиње у другој половини 18. века, односно његове периферизације услед 
привредне трансформације која је тежила за постизањем компатибилности са 
захтевима капиталистичке економије, обезбеђујући сировинску базу за даљи 
успон западноевропске индустрије.6 Средином 19. века периферни положај 
Османског царства, као и националних држава насталих током процеса његовог 
постепеног распадања, био је јасно одређен, а изградња железница била је у 
значајној мери одвојена од њихових економских потреба и превасходно је слу-
жила непосредним привредним и политичким интересима западних европских 
сила, носилаца концепта изградње јединственог трансевропског транспортног 
система у служби даљег напредовања индустрија држава језгра капиталистичке 
светске економије.

* * *

Појаву првих идеја о изградњи трансбалканских саобраћајница неопходно је 
посматрати, пре свега, у контексту новог положаја који је, после руско-османског 
уговора у Ункјар Искелесију 1833. и британско-османске трговинске конвенције 
у Балта Лиману 1838, Османско царство стекло у британским геостратешким 
концепцијама спречавања руског изласка на источно Средоземље, односно услед 
све израженијег интересовања британских трговаца за широке могућности које 
су пружала сировинска богатства Царства, као и његовог растућег значаја у бри-
танском извозу.7 Као израз настојања за присвајањем привредних потенцијала 
Османског царства, идеје о железничком повезивању истока и запада појавиле 
су се готово у исто време када је почела изградња првих железница. У Великој 
Британији говорило се већ тридесетих година 19. века о изградњи железнице 
преко османске територије, а тридесетих и четрдесетих година постојали су 
разни планови и трасе којим су британски предузетници планирали да пре-

5 I. T. Berend, G. Ránki, нав. дело, 130.
6  I. Wallerstein, H. Decdeli, R. Kasaba, Th e incorporation of the Ottoman Empire into the world-economy, 

H. İslamoğlu İnan (ed.), Th e Ottoman Empire and the World Economy, Cambridge, 2004, 88–95; R. 
Kasaba, Th e Ottoman Еmpire and the world economy: the nineteenth century, New York, 1988, 4–6, 
35–36; I. Wallerstein, Th e Modern World-System III: Th e Second Era of Great Expansion of the Capitalist 
World-Economy, 1730–1840s, Berkeley, 1989, 149–157.

7 V. J. Puryear, International Economics and Diplomacy in the Near East: A Study of British Commer-
cial Policy in the Levant, 1834–1853, Stanford University California, 1935, 110–132; F. E. Bailey, Th e 
Economics of British Foreign Policy 1825–1850, Th e Journal of Modern History, Volume XII, № 4 
(December 1940), 449–466. 
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ко територије Османског царства повежу метрополу са најзначајнијим коло-
нијалним поседом. Индијом, али и да отворе балканска тржишта за британску 
трговину.8 Педесетих година ови планови попримили су конкретније форме 
са покушајима британских трговаца да на најпогоднијим тачкама створе нова 
трговачка упоришта у османским лукама и омогуће продор индустријске робе 
у унутрашњост изградњом неопходне саобраћајне инфраструктуре. Када су 
се 1850. на јадранској обали појавили британски бродови, прва идеја била је 
проналажење погодне луке од које би се протезао квалитетан, каменом насу-
ти пут погодан за редован трговачки саобраћај према Србији,9 и даље према 
Влашкој, чије су аграрне потенцијале Британци уочили већ тридесетих година и 
преговарали на Порти 1839. о уступању концесије за изградњу железнице Чер-
навода‒Констанца.10 Поменуте идеје биле су актуелне све док током 1852. нису 
забележена прва настојања британских финансијера да на Порти издејствују 
уступање концесије за изградњу и експлоатацију трансбалканске железнице 
од Истанбула до Београда, која су потом обновљена после Кримског рата у 
контексту савезничких односа западних сила и Османског царства.

Британски инфраструктурни пројекти представљали су опасност за аустријске 
привредне интересе на Балкану, све више угрожене продором, пре свега, бри-
танског, али и француског капитала и индустријских производа у унутрашњост 
полуострва. Аустријски трговци настојали су да се супротставе конкуренцији 
западних држава, али су им, поред нижег степена индустријског развоја у по-
ређењу са Великом Британијом и Француском, који је ограничавао могућности и 
динамику извоза, препреку представљала управо ограничења карактеристична 
за копнену трговину. Планови аустријске владе за превазилажење географским 
положајем детерминисаних ограничења били су пре свега усмерени ка привред-
ном повезивању са Османским царством преко румунских кнежевина Влашке 
и Молдавије, али су нерегулисани ток Дунава, посебно Ђердапска клисура, као 
и поманкање других саобраћајница са Доњим Дунавом, представљали велику 
препреку. После пораза мађарске револуције 1848‒1849, односно преузимања 
надзора над угарским железницама 1850, аустријска влада је напустила концепт 
изградње железница усвојен од стране Угарског сабора 1836, потврђен 1848, који 
је, између осталог, предвиђао повезивање са Османским царством преко Србије. 

8 Y. N. Karkar, Railway Development in the Ottoman Empire 1856–1914, New York, 1972, 64–65; S. 
Khairallah, Railways in the Middle East 1856–194: Political and Economic Background, Beirut, 1991, 
32–34, 48–49; K. Grunwald, Türkenhirsch: A Study of Baron Maurice de Hirsch, Entrepreneur and 
Philanthropist, Jerusalem, 1966, 28–29.

9 О британским настојањима да изградњом квалитетног каменог друма продру у унутрашњост 
Балкана више у: М. Самарџић, Суочавање са модернизацијским изазовом, 260–264.

10 Y. Bektaş, Th e Imperial Ottoman Izmir-to-Aydin Railway: Th e British Experimental line in 
Asia Minor, Ihsanoğlu, Djebbar, Günergun (eds.), Science, Technology and Industry in the 
Ottoman World, Turnhout, 2000, 139–140.
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У Бечу су, у првом реду, тежили да добију железничку везу с лукама Браилом и 
Галцом и румунском (влашком) обалом према Бугарској, те је план аустријске 
владе из 1851. о изградњи железница на територији Хабзбуршке монархије у 
погледу изградње железница према Истоку био усмерен на повезивање Монархије 
са Царством и излазак на Црно море преко Трансилваније и румунских дунав-
ских кнежевина, док је према југу ишла тек једна споредна линија према Дунаву. 
Британски инфраструктурни пројекти 1851‒1852, који су тежили повезивању са 
Србијом и преко ње, нису били компатибилни са оваквим настојањима, али је 
аустријска влада свакако била заинтересована за њихово спречавање, у контексту 
онемогућавања даљег продора британске трговине у унутрашњост полуострва.11 

Имајући у виду да су и планови о каменом путу и планови о железници 
подразумевали пролазак преко територије османске вазалне Кнежевине Ср-
бије, њихово постојање, познато српској јавности услед натписа у европској и 
српској штампи, наметало је неопходност да српска влада према њима заузме 
став. У вези са тим, важно је истаћи да управо реконструкција британских 
настојања превасходно указује на спољнополитичку условљеност појаве же-
лезничког питања у српској политици, односно на закључак да су железницу 
као тему наметали интереси великих сила. Иако се у јавности претходних го-
дина помињала у будућности могућност изградње железнице,12 нема доказа да 
су кнез Александар Карађорђевић и владајућа уставобранитељска олигархија 
размишљали о оваквој могућности. Без обзира на изгледност овакве претпо-
ставке, појава трансбалканских инфраструктурних пројеката наметала је питање 
коришћења прилике која се указивала уз, у контексту уставобранитељских 
настојања на реформи државе, начелно присуство става о прихватању европ-
ске модернизацијске парадигме као пута развоја српске нововековне државе, 
доминантнијег после пада уставобранитеља, односно после повратка генерације 
ђака школованих на европским универзитетима педесетих и шездесетих година 
19. века, али присутног и у уставобранитељско време.

11 W. Rechberger, Zur Geschichte der Orientbahnen: Ein Beitrag zur österreichisch-ungarischen Eisenbahn-
politik auf dem Balkan in den Jahren von 1852–1888 (=Ein Beitrag), рукопис докторске дисертације, 
Wien, 1958, 29–32; исти, Zur Geschichte der Orientbahnen: Österreichischе Eisenbahnpolitik auf 
dem Balkan (=Österreichischе Eisenbahnpolitik), Österreichische Ostheft e, 5 (1960), 348–350; G. 
Rosegger, J. H. Jensen, Transylvanian Railways and Access to the Lower Danube 1856–1914, East 
European Quarterly XXIX, 4 (January 1996), 428–429; Dž. Juzbašić, Izgradnja željeznica u Bosni i 
Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do kraja Kállayeve ere, Sarajevo, 1974, 7; J. 
Majdan, A magyar–szerb vasúti kapcsolatok kiépülése, Српско-мађарски односи кроз историју: 
зборник радова са међународног научног скупа одржаног 15. јуна 2007. године у Новом Саду, 
Нови Сад, 2007, 257–262.

12 Србске новине, бр. 24, 24. март 1845; бр. 27, 8. април 1847; Ђ. Ђурић, Вук Маринковић, био-
графија и научни рад утемељивача физике као модерне науке у Србији, Нови Сад, 2007, 
63–64. Ј. С. Николић, Историја железница Србије, Војводине, Црне Горе и Косова, Београд 
1980, 18–19.
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У коликој мери је Србија могла да искористи понуђену прилику зависило је 
од низа фактора, међу којима се првенствено намећу степен њеног привредног 
развоја и са њим повезана развијеност саобраћајне инфрастурктуре, као и од-
нос великих сила на Балкану. Не улазећи у детаљну анализу структуре српске 
привреде, неопходно је истаћи да је Србија била превасходно пољопривредна 
земља, али са доминантним малим сељачким поседом и неразвијеном пољопри-
вредном производњом, односно да процес политичког осамостаљења после 
стварања вазалне кнежевине није био праћен променама које би задовоља-
вајућим темпом водиле ка трансформацији неразвијене аграрне привреде у 
развијену, засновану на развоју мануфактуре и постепеној индустријализацији.13 
Са друге стране, за контекстуализацију тренутка у којем се појављују британски 
инфраструктурни пројекти, значајно је напоменути да је крајем четрдесетих и 
почетком педесетих могуће уочити интензивније настојање усмерено ка бржем 
привредном развоју, иначе некарактеристично за прву деценију уставобрани-
тељске владавине, обележену како политичким сукобима, тако и доминантном 
усмереношћу на развој политичких институција модерне државе и њену цен-
трализацију. У том смислу, најзначајнија улога припадала је Илији Гарашанину, 
тада министру унутрашњих дела, под чијом надлежношћу су били и привреда 
и саобраћај, а управо присуство нове концепције привредног развоја резулти-
рало је отварањем тополивнице, топионице и топчидерске чохаре, као првих 
индустријских погона у Србији, праћених отварањем пољопривредне школе 
на топчидерској економији, изградњом првих парних млинова, оснивањем др-
жавне ергеле и другим подухватима усмереним ка динамизацији привредног 
живота Кнежевине.14

Поред тога, без обзира на специфичности привредне структуре са ситним 
сељачким поседом, која је искључила могућност „другог кметства”, тј. рефеуда-
лизације увођењем капиталистичког начина производње у пољопривреду, ка-
рактеристичне за аграрне привреде европског истока и југоистока услед њиховог 
укључивања у светски капиталистички систем,15 спољнотрговинска усмереност 

13  J. R. Lampe, Financial Structure and the Economic Development of Serbia 1878–1912, рукопис 
докторске дисертације, University of Wisconsin, 1971, 11–19. М-Ж. Чалић, Социјална историја 
Србије 1815–1941: успорени напредак у индустријализацији, Београд, 2004, 58–61, 67–69; М. 
Паларе, Балканске привреде око 1800 – 1914: еволуција без развоја, Београд, 2010, 87–103.

14 Н. Вучо, Развој индустрије у Србији у XIX веку, Београд, 1981, 100–101, 152–154, 197–198, 
249, 259–260; Д. Милић, Илија Гарашанин и привреда Србије, Илија Гарашанин (1812–1874): 
зборник радова са међународног научног скупа одржаног 9. и 10. децембра 1987. поводом 175. 
годишњице рођења, Београд, 1991, 368–374. С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, 
Београд, 1990, 93–95; С. Петровић, Сто година пољопривредних школа у Србији (1853–1953), 
Београд, 1956, 211.

15 P. Gunst, Agrarian Systems of Central and Eastern Europe, D. Chirot (ed.), Th e Origins of Backwardness 
in Eastern Europe: Economics and Politics from the Middle Ages Until the Early Twentieth Century, 
Berkeley – Los Angeles – London, 1989, 53–83; J. Kochanowicz, Th e Polish Economy and the Evolu-
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на извоз сировина, пре свега стоке, односно непостојање националног тржишта 
као, у развијеним тржишним системима, неопходне споне између унутрашњег, 
локалног, тржишта и спољне трговине,16 јасно су сведочили да је Србија била 
саставни део процеса периферизације османског Балкана, те да је, у контексту 
трагања за путевима свеукупног развоја после стварања националне државе, 
била ограничена геостратешком и привредном датошћу. Са неразвијеношћу 
унутрашњег тржишта, односно са стоком као најзначајнијим спољнотрговин-
ским артиклом, била је повезана и неразвијеност саобраћајне инфраструктуре, 
јер је њен развој био одраз периферног положаја извозника производа за који 
развијенија саобраћајна инфраструктура није била неопходна, те није ни била 
у могућности да одигра улогу интегративног привредног фактора.17 У условима 
финансијске кризе и хроничног дефицита, у државни буџет била је унета стална 
свота за грађење путева, усвојене су 1848. и 1852. законске мере о начинима 
изградње путева, са нагласком на уређењу и одржавању најважнијих трговачких 
друмова са прогонима и прокопима важним за сточну трговину, насути путеви 
били су тековина уставобранитељског режима, али укупни резултати ипак су 
били незадовољавајући, а путеви су и даље били у лошем стању.18

Поменути структурални недостаци српске привреде, који су се одражава-
ли и на динамику развоја саобраћајне инфраструктуре, упућују на закључак 
да је привреда била далеко од степена развоја који би наметао неопходност 
обезбеђења бржег транспорта веће количине производа, односно представљају 
доказ тезе да је развој саобраћајне инфраструктуре, а посебно железница, на 
европском југоистоку претходио општем привредном развоју,19 суштински 
потврђујући његову периферизацију инкорпорацијом у оквире светског ка-
питалистичког система изградњом трансконтиненталних саобраћајница. Са 
друге стране, без обзира на спољнополитичку условљеност, трансбалкански 
инфраструктурни пројекти могли су, у контексту Начертанијем скицираних 
основа спољне политике Србије, односно тежње сваке националне државе да се 

tion of Dependency, исто, 92–125; D. Chirot, Social Change in a Peripheral Society: Th e Creation of 
a Balkan Colony, New York – San Francisco – London, 1976, 89–165.

16 K. Polanji, Velika transformacija: politička i ekonomska ishodišta našeg vremena, Beograd, 2003, 69–71.
17 М. Паларе, нав. дело, 108–120.
18 Сборникъ законâ и уредбâ, и уредбены указа, изданы’ у Княжеству Србскомъ одъ 1-огъ Януара 

1847 до конца Декемвра 1848, IV, Београд, 1849, 206–207; Сборникъ закона’ и уредба’, и уред-
бенны’ указа’ изданы’ у Княжеству Србiи. (Одъ пошетка 1851. до конца 1852. године.), VI, Бе-
оград, 1853, 113–115; Н. Вучо, Развој индустрије у Србији, 122–124; Исти, Železnički saobraćaj 
kao faktor privrednog razvoja Srbije u XIX. veku, Acta historico oeconomica Iugoslaviae, V, Zagreb, 
1978, 171–173.

19 I. T. Berend, G. Ránki, нав. дело, 130.
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државне границе подударају са границама перципираног етничког простора,20 
да буду посматрани као средство за остварење дугорочних стратешких циље-
ва српске државе, посебно имајући у виду да је једна од идеја програма била 
еманципација српске трговине од аустријског монопола повезивањем са за-
падноевропским тржиштима.21

Имајући у виду Гарашанинов положај, прво као министра унутрашњих дела, 
а од септембра 1852. као кнежевог представника и министра иностраних дела,22 
британски пројекти могли су у Београду да наиђу на одобравање. У том смислу, 
за остварење планова о територијалном проширењу можда је била кориснија 
идеја о повезивању јадранске обале са Србијом, поменута у Србским новинама 
већ 1847. као пожељна могућност,23 посебно с обзиром на чињеницу да је управо у 
време које је претходило британској иницијативи Гарашанин почео са стварањем 
мреже владиних повереника у Далмацији и Босни и Херцеговини задужених да 
у погодном тренутку подигну устанак за уједињење са Србијом.24 Упркос начел-
ном пристанку Порте и обећању да ће приступити изградњи каменог пута од 
јадранске обале до српске границе, остварење овог пројекта онемогућавао је низ 
објективних фактора, од финансијских проблема Порте и стварне спремности 
за остварење пројекта, преко вероватног непријатељског става локалног стано-
вништва на траси од српске границе ка Јадрану и чињенице да је простор преко 
којег је требало да пређе замишљени пут ка мору био почетком педесетих година 
19. века поприште крвавих сукоба и експедиција османске војске са задатком ње-
гове „пацификације”, до противљења аустријске дипломатије уласку британских 
бродова у Јадран.25 Са сличним препрекама суочили су се и пројекти о изградњи 
железнице Истанбул‒Београд пре и после Кримског рата.
20 Е. Гелнер, Нације и национализам, Нови Сад, 1997, 11–12.
21 Р. Љушић, Књига о Начертанију: национални и државни програм Кнежевине Србије (1844), 

Београд, 1993, 141–142, 162–163. 
22 Д. Страњаковић, Влада уставобранитеља 1842–1853: унутрашња и спољашња политика, 

Београд, 1932, 138–142, 179–180.
23 Србске новине, бр. 27, 8. април 1847; D. Milić, Die Pläne zum ausbau der Eisenbahn in Serbien in 

der mitte des 19. Jahrhunderts, 31.
24 Д. Страњаковић, Влада уставобранитеља, 300–311; Д. Берић, Илија Гарашанин и устанак 

у Херцеговини 1852–1854, Илија Гарашанин (1812–1874), 339–350; М. Дашић, Додири и везе 
црногорских брдских племена и Србије у доба владавине уставобранитељског режима, исто, 
435–452; Ј. Д. Митровић, Рад Матије Бана у Дубровнику 1848–1850. по налогу владе Србије и 
Илије Гарашанина, исто, 361–368.

25 В. Поповић, Аграрно питање у Босни и турски нереди за време реформног режима Абдул-Меџида 
(1839–1861), Београд 1949, 98–116; Б. Павићевић, Стварање црногорске државе, Београд, 1955, 
302–322; Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше Латаса: исправе из бечког државног 
архива, сабрао Фердо Шишић, Суботица, 1938, 193–198, 200–203, 208–209, 210–215, 217, 219–
220, 226–229, 247–248, 257, 275–276, 297–299, 343–346, 349–355; М. Самарџић, Суочавање са 
модернизацијским изазовом, 260–263.
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***

Гласине о британским намерама да граде железнице на Балкану појавиле 
су се већ 1851, у време путовања британског публицисте Томаса Сквина кроз 
Босну и Србију у мају‒јуну 1851. Полазиле су од познате чињенице о изградњи 
каменог друма ка Јадрану, наводећи да постоји идеја о изградњи железнице од 
Београда до Јадранског мора, са излазом на обалу у Клеку, херцеговачкој луци 
смештеној на уском појасу копна који је био део Османског царства, односно бар 
формално није био под аустријском контролом.26 Није познато јесу ли овакве 
вести узроковале некакву реакцију кнеза Александра и владе. Међутим, када 
су се почетком 1852. у страној штампи појавиле вести о намерама британских 
инжењера да граде железницу од Истанбула до Београда,27 ова вест није прошла 
без реакције.

Изградња железнице представљала је неупоредиво сложенији подухват 
од изградње каменог друма, како у грађевинском, тако и у финансијском и 
политичком смислу. Квалитетан камени друм, усмерен према Јадрану, био је 
једноставнији, финансијски и технички мање захтеван, односно био је прила-
гођенији не само тренутним могућностима већ и потребама српске привреде. 
Поред тога, британски планови о каменом друму подразумевали су да ће 
Србија самостално да одлучује о свим сегментима усавршавања и изградње 
путне мреже на својој територији, док би Британци обезбедили Портину 
сагласност и изградњу наставка ка некој од јадранских лука. Са друге стране, 
изградња железнице представљала је технички и финансијски изузетно за-
хтеван грађевински подухват, односно подразумевала је ангажовање страних 
квалификованих стручњака и обезбеђење великог капитала, до којег је Србија 
могла да дође само у иностранству. Управо проблем финансирања био је више-
струко значајан јер је покретао питања везана за међународноправни положај 
Србије, као вазалне државе која није имала право склапања међуна родних 
уговора (ius contrahendi) независно од Порте.28 Натписи у страној штампи 
почетком 1852. о путовању британских инжењера у Истанбул указивали су да 
би железнички пројекат требало да буде искључиво британско-османски, иако 
је подразумевао пролазак линије преко територије Србије. Другим речима, о 
изградњи железнице преко територије Кнежевине требало је да се одлучује 
26 Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше Латаса, 343–346, 349–355.
27 Фонбланк Стратфорду Канингу, Београд 23. јануара 1852, № 3, Архив Србије (=АС), Public 

Record Offi  ce, Foreign Offi  ce (=FO) 195/383; Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше 
Латаса, 430; Лемперани Тиргоу, Београд 7. фебруара 1852, Direction Commerciale № 33, АС, 
Ministère des Aff aires Étrangères, Archives Diplomatiques (=МАЕ, АD), Correspondance Com-
merciale (=CCC), Belgrade, 1848–1862, Tome 2.

28 Д. П. Ђетвај, Развој међународног уговорног капацитета Србије у XIX веку, Суботица, 1939, 
31–32.
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изван њених граница, без консултација са кнезом и владајућим круговима 
у Београду. У таквим околностима, суштину државне политике морао је да 
чини став да је изградња железнице на територији Србије, као аутономне 
Кнежевине у оквиру Османског царства, питање о којем није могуће одлу-
чивати без српског кнеза и владе, без обзира на неминовно сучељавање са 
османским сизереном, са којим је уставобранитељски режим био у добрим 
односима.29

Један од начина супротстављања намерама Порте било је и самостално 
одлучивање о будућем концесионару, независно од Портиних преговора са 
британским финансијерима. Логичан избор било је окретање суседној Аус-
трији, која је интензивно приступала изградњи железничке мреже на својој 
територији. У том смислу, као најпогоднија личност за покретање ове теме 
пред аустријским конзулом Теодором Радосављевићем био је кнез Александар, 
који се у унутрашњополитичким сукобима са уставобранитељском олигар-
хијом у Државном савету и обреновићевском опозицијом, сукобима који су у 
пролеће 1852. били све израженији, ослањао управо на подршку аустријског 
конзула.30 Крајем јануара 1852. кнез је поменуо Радосављевићу да је његова 
жеља да деоница на територији Србије буде изграђена од стране аустријског 
друштва, поменувши експлицитно као пожељног финансијера будуће српске 
железнице барона Георгиоса Сину, аустријског банкара грчког порекла, у 
том тренутку вицегувернера Аустријске националне банке (Österreichische 
Nationalbank).31 

Став српског кнеза довео је аустријског конзула у незгодан положај. Суседна 
монархија била је начелно заинтересована за спречавање продора британског 
капитала и индустријских производа у унутрашњост Балканског полуострва, 
али влада у Бечу није у том тренутку била спремна да разматра питање желез-
ничког повезивања са Османским царством преко Србије. У таквој ситуацији, 
суштину њене политике чинило је онемогућавање успеха британског пројекта, 
односно, имајући у виду очување утицаја Монархије у Србији, избегавање отво-

29 М. Самарџић, Суочавање са модернизацијским изазовом, 264–266.
30 Д. Страњаковић, Влада уставобранитеља, 159–171; В. Поповић, Политика Француске и 

Аустрије на Балкану у време Наполеона III, Београд 1925, 45–46; Ч. Антић, Велика Британија, 
Србија и Кримски рат (1853–1856): неутралност као независност, Београд 2004, 7–15. Промена 
у аустријском конзулату крајем 1850, праћена подизањем нивоа дипломатског представништва 
са конзулата у генерални конзулат, означила је почетак успона аустријског утицаја, а 
Радосављевић је, поред Срба из Хабзбуршке монархије који су били на високим државним 
положајима у Србији, посебну пажњу усмерио на кнеза и његове саветнике, убеђујући их 
недуго после доласка у Београд „да им Аустрија, као суседна сила, може највише помоћи у 
случају крајње потребе и да они могу на њену помоћ рачунати”.

31 Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше Латаса, 430; W. Rechberger, Ein Beitrag, 30; A. 
Lanier, Die Geschichte des Bank- und Handelshauses Sina, Frankfurt/M. – Berlin, 1998, 135–146. 
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реног изјашњавања о предлогу кнеза Александра.32 Додатно подстакнут вестима 
у марту 1852. о могућности комбиновања идеје пута ка Јадрану и железнице 
према Истанбулу изградњом железнице која би из османске престонице ишла 
преко Ниша до Јадрана, са огранком преко Алексинца до Београда,33 односно 
доласком у Истанбул крајем априла нове групе британских инжењера,34 пред-
ставника финансијског друштва Fox, Brassy & Co,35 са задатком да преговарају 
о изградњи линије Истанбул–Београд, Радосављевић се, према властитим ре-
чима, „потрудио да ојача у свим приликама (...) одбојност према енглеском 
грађевинском друштву”.36

Развој догађаја олакшао му је посао. Почетни преговори британског друштва 
са Портом завршени су одобрењем да инжењери друштва изврше проучавање 
терена на главној линији која би од Истанбула, преко Једрена, Пловдива, Со-
фије, Ниша, Алексинца, Параћина, Ћуприје, Јагодине и Смедерева ишла до 
Београда, док би споредна линија излазила на Дунав код Видина.37 Почетком 
јуна у Београду су се појавила четири инжењера друштва – Едвард и Метју 
Лихи, Серафин Гебеји и Фридрих Браунсон – са Портиним ферманом, који им 
је дозвољавао обављање неопходних испитивања трасе.38 Српски кнез и влада 
нити су обавештени о њиховом доласку у Србију, нити је од њих захтевано 
одобрење за планирана мерења. Стигавши у српску престоницу, јавили су се 
османском команданту тврђаве Куршид-паши, разговарали су и са представ-
ницима великих сила, али нису учинили службену посету кнезу Александру.39 
Убрзо су напустили Београд и Србију, нејвероватније у смеру Видина.40

Поступак Порте и британског друштва био је евидентно у супротности са 
интересима Србије и прокламованог политиком самосталног одлучивања о 
свим питањима везаним за развој саобраћајне инфраструктуре на територији 
Кнежевине. Српски капућехаја у Истанбулу Константин Николајевић, кнежев 
зет, одмах је добио упутства да протествује против поступка Порте, који је, 

32 W. Rechberger, Ein Beitrag, 30.
33 Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше Латаса, 440–441.
34 Исто, 495–496.
35 Ч. Антић, нав. дело, 168.
36 Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше Латаса, 521.
37 Конзул Француске у Београду министру спољних послова Француске, Београд 16. јуна 1852, 

Direction Commerciale, № 40, МАЕ, АD, CCC, Belgrade, 1848–1862, Tome 2.
38 Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше Латаса, 520.
39 Исто; конзул Француске у Београду министру спољних послова Француске, Београд 16. јуна 

1852, Direction Commerciale, № 40, МАЕ, АD, CCC, Belgrade, 1848–1862, Tome 2; Фонбланк 
Малмзберију, Београд 9. јуна 1852, № 19, FO 195/383. 

40 Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше Латаса, 520. 
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према мишљењима у Београду, био противан аутономним правима Кнежевине.41 
Кнез, Државни савет и влада у Београду морали су да учине све неопходно да 
заштите државне интересе. Специфичност политичке ситуације у Кнежевини 
– све отворенији сукоб између кнеза и Савета, смрт Аврама Петронијевића, 
кнежевог представника и министра иностраних дела и једног од најзначајнијих 
и најугледнијих представника уставобранитеља, као и вишемесечно одсуство 
Илије Гарашанина, друге утицајне личности режима – одређивала је, у значај-
ној мери, тренутни став према британском пројекту. У одсуству утицајнијих 
личности режима, кнежева улога у доношењу политичких одлука била је при-
метнија, а његово лично незадовољство због поступка британских инжењера, 
подржано од стране аустријског конзула, добијало је на значају.42

Кнез Александар се надао да би уз помоћ аустријске владе било могуће пре-
вазићи настале проблеме, како у вези са изградњом железнице у Србији од 
стране аустријског друштва, тако и у вези са пристанком Порте на овакво ре-
шење. Према Радосављевићевом извештају из Београда, пре доласка инжењера 
о овом питању је у његовом присуству неколико пута било речи и став кнеза и 
круга око њега и даље је био да изградњу железнице у Србији треба поверити 
барону Сини или неком другом аустријском предузимачу, уз учешће српске 
владе. Предвиђено је да српска влада уступи земљиште и на територији Србије 
по набавној цени обезбеди камен, дрво и остали неопходан грађевински мате-
ријал у мери у којој то буде могуће. Новчана вредност материјала и потребна 
радна снага били би улог српске владе, док би остали трошкови били улог 
страног предузимача. На тај начин, железница би била заједничко власништво 
и добит би се делила сразмерно уложеном капиталу. Поред тога, српски кнез 
се надао да ће влада у Бечу обезбедити пристанак Порте да Србија сама гради 
железницу, односно да ће спречити интервенцију Истанбула и Лондона против 
плана који је несумњиво отежавао извођење британског железничког пројекта. 
Блиски односи кнеза и Радосављевића, али и константна агитација аустријског 
конзула против овог пројекта, дозвољавали су првом да експлицитно тражи 
јасан одговор да ли може да рачуна на заштиту аустријске владе, предлажући 
истовремено слање у Беч представника опуномоћеног да у том смислу одмах 
започне неопходне преговоре о овом питању.43 Поред нада полаганих у аустријс-
ку дипломатију, српска влада је настојала да обезбеди и подршку Француске,44 
41 Реноар Тиргоу, Београд 14. јуна 1852, Direction Commerciale, № 40, МАЕ, АD, CCC, Belgrade, 

1848–1862, Tome 2.
42 Д. Мекензи, Илија Гарашанин: државник и дипломата, Београд 1987, 148–158; Д. Страњаковић, 

Влада уставобранитеља, 132–133, 156, 166–172, 176–179; М. Самарџић, Суочавање са 
модернизацијским изазовом, 268–269.

43 Босна и Херцеговина за везировања Омер-паше Латаса, 521–523.
44 Реноар Тиргоу, Београд 3. јула 1852, Direction Commerciale, № 41, MAE, AD, CCC, Bel-

grade, 1848–1862, Tome 2.
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не искључујући ни могућност привлачења француског капитала и инжењера 
у пројекат трансбалканске железнице.45

Протест из Београда изазвао је незадовољство у Истанбулу и одразио се 
на преговоре са британским друштвом. У једном тренутку Порта је изашла са 
захтевом да главна траса трансбалканске железнице не иде долином Мораве 
већ преко Видина, да би се преко Влашке спојила са аустријским линијама 
усмереним ка румунским кнежевинама.46 Међутим, британски преговарачи 
инсистирали су на моравској линији као главној и у предложеној верзији уго-
вора остала је одредба о линији од Истанбула до Београда са деоницом према 
Видину, уз 6 % годишње камате на уложени капитал у раздобљу од тридесет 
година.47 Средином септембра преговори су били у завршној фази, а Порта 
је коначно одобрила градњу линије. Међутим, негативно расположена према 
целокупном концепту страних улагања, односно узимања дугорочних зајмова, 
Порта је захтевала да Царство ни симболично не учествује у финансирању 
радова, а експлоатација железнице била би ограничена на тридесет година.48

Британска влада је подржавала напоре својих финансијских друштава, те 
је, свесна аустријских интрига у Београду и става српске владе, настојала да 
допринесе превазилажењу препрека реализацији пројекта трансбалканске же-
лезнице. Инсистирање српског кнеза на политичкој страни питања усмерило 
је аргументацију британских дипломата у Истанбулу и Београду на истицање 
привредних, финансијских, административних, па, у крајњој линији, и поли-
тичких разлога који су ишли у прилог остварењу британског пројекта.49 У својим 
извештајима из Београда, британски конзул Фонбланк је доследно инсистирао 
на чињеници да је српски отпор пре свега резултат интрига аустријског конзула 
и његовог утицаја на кнеза Александра, који се даље, посредством родбинских 
веза са Николајевићем, преноси и на службени став који Србија заузима пред 

45 Исти истом, Београд 14. јуна 1852, Direction Commerciale, № 40, исто; исти истом, Београд 
19. јула 1852, Direction Commerciale, № 42, исто; Министарство спољних послова Француске 
конзулу у Београду, Париз 7. септембра 1853, № 44, исто.

46 Ч. Антић, нав. дело, 168. О жељама Порте писала је крајем августа 1852. и европска штампа. 
Француски лист Журнал де деба (Journal des Débats) писао је да ће главна линија трансбалканске 
железнице ићи преко Видина, те се преко Влашке спојити са аустријском линијом која ће ићи 
од Солнока, преко Темишвара и Оршаве, до Калафата. (Journal des Débats, 25. август 1852; 
Србски дневник, бр. 11, 26. јул 1852; Д. Арнаутовић, Историја Српских железница, 19; исти, 
Histoire des chemins de fer Yougoslaves, 41; Ј. С. Николић, нав. дело, 33)

47 D. Arnaoutovitch, Histoire des chemins de fer Yougoslaves, 43–45. 
48 Ч. Антић, нав. дело, 168–169.
49 Исто, 169–170; Фонбланк Роузу, Београд 12. јула 1852, № 38, FO 195/383; исти Малмсберију, 

Београд 3. септембра 1852, № 32, исто. У Истанбулу је са српским капућехајом разговарао 
отправник послова амбасаде Велике Британије пуковник Роуз, док је у Београду за британски 
пројекат лобирао конзул Фонбланк.
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османским сизереном.50 Управо због тога, делатност је усмерио на кнежеве 
утицајне политичке неистомишљенике. У том смислу, ситуација се значајно 
изменила постављањем Илије Гарашанина за кнежевог представника и ми-
нистра иностраних дела 25. септембра 1852.51 Нови представник је 1851‒1852. 
подржавао британске планове за отварање трговачког пута ка Јадрану као начин 
за ослобођење од аустријског монопола над српском спољном трговином, те је 
железнички пројекат представљао нову могућност ка остварењу истог циља. 
После вести из Истанбула да су Порти уручени коначни планови железничког 
пројекта, две недеље после преузимања нове дужности Гарашанин је посетио 
Фонбланка и формално му изјавио „да српска влада дезавуише сваки протест 
који је у њено име можда учињен против подухвата у којем види велику при-
лику”, отворено се негативно изјаснивши о страним утицајима везаним за ово 
питање.52 

Са друге стране, у време Гарашаниновог повратка у Србију, изневерена су 
надања кнеза Александра у отворену помоћ из Беча. Тек у септембру, три ме-
сеца после питања упућеног из Београда, кнезу је усмено саопштено да би било 
пожељно сачекати одлуке Порте о овом питању. Но, да не би створили утисак 
да је аустријска влада у принципу против овог пројекта, из Беча су негативан 
ефекат учињеног саопштења настојали да компензују начелним пристанком 
да влада упути опуномоћеника у Беч на разговоре о финансијском аспекту 
питања, односно обезбеђењу неопходног капитала.53 Другим речима, понуда 
српског кнеза није отворено одбијена, али му је на дипломатски начин стављено 
до знања да би било пожељно сачекати повољнији тренутак.54 Радосављевић 
се пред кнезом и даље изјашњавао против британског пројекта отворено изја-
вљујући да Аустрија никада неће дозволити британској компанији да гради 
железницу у Србији и стављајући у изглед споразум са владом у Бечу.55 Тек 
вести о намерама аустријске владе да гради железницу која је на Дунав тре-
бало да изађе јужно од Ђердапа, код Оршаве, науштрб интересима Београда 
и Србије, увериле су српског кнеза у неискреност Радосављевићевих савета и 
подстакле га да у пролеће 1853. Фонбланку изјави спремност да са британском 
компанијом преговара о изградњи железнице у Србији.56 У том тренутку, била 
је то само формална изјава о начелној сагласности, јер преговори Порте и бри-
50 Исти Малмсберију, Београд 3. септембра 1852, № 32, исто.
51 Д. Страњаковић, Влада уставобранитеља, 138–142, 179–180.
52 Фонбланк Роузу, Београд 10. октобра 1852, № 54, FO 195/383.
53 W. Rechberger, Ein Beitrag, 30–32.
54 Исти, Österreichischе Eisenbahnpolitik, 350.
55 Фонбланк Роузу, Београд 1. марта 1853, № 8, FO 195/407. Исти документ у: FO 78/942.
56 Исти Кларендону, Београд 25. априла 1853, № 4, FO 78/946.
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танских финансијера, упркос обећавајућем почетку, нису довели до уступања 
концесије за изградњу трансбалканске железнице и за њену експлоатацију. 
Тек рат Османског царства против Русије 1853–1855, од 1854. у савезништву 
са Великом Британијом и Француском, праћен значајним задуживањем у ино-
странству услед ратних потреба, довешће до отварања Османског царства за 
продор страног капитала, посебно за велике инфраструктурне пројекте, какав 
је била изградња железнице.57

* * *

Кримски рат је представљао прекретницу не само у питању изградње же-
лезница, већ и у целокупној историји Османског царства. Британци и Фран-
цузи су искористили свој положај османских савезника у рату против Русије 
и наметнули 1854. Порти узимање дугорочних новчаних зајмова, којима се 
она раније толико опирала. Пораз Русије био је за Османско царство „Пирова 
победа”, јер је западноевропским финансијерима давањем зајмова уз високу 
камату отворио пут ка брзим и лаким профитима. Непромишљено руковање 
новцем од зајмова довело је за мање од три деценије османску државну благајну 
до банкрота и до стварања Администрације османског јавног дуга као органа 
стране финансијске контроле над Османским царством, са задатком да западним 
кредиторима обезбеди прилив новца из османских државних прихода. При-
вредне и друштвене промене које су уследиле после Кримског рата у значајној 
мери су допринеле слабљењу османске власти на Балкану, припремајући терен 
за потпуну политичку еманципацију балканских народа од османске власти.58

Савезништво Велике Британије и Француске са Османским царством у рату 
1854–1855. ослабило је османски отпор привредним уступцима и отворило је 
врата страном капиталу. Прихватајући зајмове које су им савезници намет-
нули, на Порти су постепено губили и могућност да се супротставе понудама 
за улагање капитала и ангажовање страних стручњака. Страни финансијски 
саветници придружени су државној благајни, а група западних инжењера 
одређена је да саветује Савет танзимата о неопходним јавним радовима.59 По-
следице су убрзо постале видљиве. Савет танзимата, без сумње под утицајем 
својих западних саветника, истакао је почетком септембра 1855. значај развоја 

57 S. Pamuk, Foreign Trade, Foreign Capital and the Peripheralization of the Ottoman Empire 1830–1913, 
рукопис докторске дисертације, University of California, Berkeley 1978; 95–102; G. Rosegger, J. H. 
Jensen, British Railway Builders along the Lower Danube 1856–1869, Th e Slavonic and East European 
Review, Volume XLVI, № 106 (January 1968), London 1968, 106–109; W. Rechberger, Ein Beitrag, 
33–43; Y. N. Karkar, нав. дело, 65–66; S. Khairallah, нав. дело, 49–50.

58 S. Pamuk, нав. дело, 95–102; G. Rosegger, J. H. Jensen, British Railway Builders, 106.
59 G. Rosegger, J. H. Jensen, British Railway Builders, 108.
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саобраћајне инфраструктуре, односно изградње железница, за привредни развој 
царства и његово повезивање с Европом. Линија Истанбул–Београд посебно 
је поменута као начин на који би ово питање могло да буде решено. У изјави 
је, такође, саопштено да ће Порта следити пример европских држава и да ће 
уступати концесије приватним друштвима. Условима за уступање концесије 
било је предвиђено да друштво подлеже османским законима, односно да евен-
туални судски спорови између друштва и Порте буду суђени пред османским 
судовима, грађење и експлоатацију требало је да надзире Порта, у њеном влас-
ништву остало би земљиште на којем би железница била изграђена, док би 
коришћење дрвене грађе и угњенокопа уз трасу било уступљено друштву на 
основу накнадног споразума са Портом.60

Наведеним условима Порта је у значајној мери заштитила своје интересе, 
те је, упркос интересовању европских финансијских кућа, на прву понуду за 
уступање концесије, и овај пут понуду британских финансијера, морала да чека 
до октобра 1859.61 Са друге стране, Британци су се за време рата додатно уве-
рили у велике пољопривредне потенцијале Влашке и желели су да их искористе 
повезивањем црноморске обале и Дунава.62 Преговори Порте и Британаца о 
отварању приступа влашкој равници, прво о изградњи канала Чернавода–Кон-
станца, којим би било заобиђено ушће Дунава, а потом о железници, почели су 
већ 1855,63 концесија је уступљена две године касније, да би линија Чернавода–
Констанца, прва железничка линија на Балканском полуострву, била пуштена 
у саобраћај 1860.64

Српски кнез Александар, Државни савет и министри пажљиво су током 
1855. пратили развој догађаја у Истанбулу, као и писање стране штампе, у вези 
с давањем концесије од стране Порте за изградњу линије до Београда, а изјава 
Савета танзимата којом се предност даје овој линији, као и пратеће вести, на-
шле су своје место на страницама Србских новина.65 Из текста услова за давање 

60 W. Rechberger, Ein Beitrag, 29; Србске новине, бр. 102, 7. септембар 1855; бр 111, 1. октобар 1855.
61 W. Rechberger, Ein Beitrag, 42–43.
62 Колико су они високо процењивали могуће профите довољно говори податак да је 

концесија која је на крају потписана била веома повољна за Порту.
63 Основна идеја била је изградња канала, док је као могућност помињана упоредна 

изградња железнице уз канал. Пошто се изградња канала показала као исувише скуп пројекат, 
на крају је донета одлука само о изградњи железнице.

64 Y. N. Karkar, нав. дело, 65–66; S. Khairallah, нав. дело 49; G. Rosegger, J. H. Jensen, British Rail-
way Builders, 108–119. Чернавода–Констанца није била прва железничка линија изграђена у 
Османском царству. Ера железница у Царству почела је давањем прве концесије 23. септембра 
1856. за изградњу линије Смирна–Ајдин, која је требало да повеже малоазијску обалу с богатим 
пољопривредним залеђем.

65 Србске новине, бр. 102, 7. септембар 1855.
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концесије, који нису остали непознати у Београду, било је лако уочити да Порта 
намерава да располаже земљиштем и природним богатствима Србије не водећи 
рачуна о њеном аутономном статусу.66 На основу ранијих преговора с Портом, 
у Београду су били свесни да могуће проблеме са Србијом Порта намерава да 
реши претњом да ће у случају противљења Србија бити заобиђена, а да ће спој 
с аустријским железницама бити остварен преко Видина и Влашке.

У Београду су проценили да не треба чекати понуде страних инвеститора 
Порти и долазак њихових инжењера да би ово питање било расправљено. Убрзо 
после написа у страној штампи и пријема вести од Николајевића, уследила су 
упутства капућехаји да, у контексту очувања постојећих аутономних права, 
предузме неопходне кораке на Порти.67 Николајевићев извештај из османске 
престонице о разговору са Фуад-пашом, министром иностраних дела, укази-
вао је на одлучан став Порте да је само она надлежна за сва питања у домену 
односа са иностранством, било да је реч о државама или компанијама, док 
вазалне државе не само да не могу без посебне дозволе Порте склапати уговоре 
и уступати концесије, већ не могу ни да се противе уколико то Порта чини на 
њиховој територији, док би, када је реч о изградњи железнице, Србији могло 
да буде омогућено да ужива одређене процентуалне користи од прихода ли-
није која би ишла преко њене територије. Услед Николајевићевог противљења, 
напоменуо је да за Србију није препоручљиво да се супротставља ставу Порте, 
јер може да буде заобиђена видинском линијом.68

Фуад-пашин став као два најзначајнија питања расправљана на седници 
Савета од 24. октобра, посвећеној искључиво расправи овог питања, одредио 
је право Србије да самостално гради железницу и са тим циљем уступи конце-
сију страним друштвима. Полазећи од међународноправног статуса у којем се 
Србија налазила, чланови Савета су оквире супротстављања намерама Порте 
тражили у актима на којима је њен аутономни положај био утемељен – хати-
шерифима из 1830. и 1833, односно „Турском” уставу, хатишерифу из 1838. У 
одбрани права Србије да самостално одлучује о градњи железнице, Савет је 
полазио од члана 5. хатишерифа из 1830, који Србији даје слободу деловања у 
унутрашњим пословима, односно чланова 50. и 51. „Турског” устава, којима се 

66 Исто, бр. 111, 1. октобар 1855.
67 Протокол седнице Државног савета од 13/25. септембра 1855, № 1105, АС, Државни савет 

(=ДС), 1855, Протоколи седница; Државни савет Попечитељству иностраних дела, Београд 
13. септембра 1855, АС, ДС, П№ 465/855; Попечитељство иностраних дела Државном савету, 
Београд 24. септембра 1855, исто; протокол седнице Државног савета од 30. септембра/12. 
октобра 1855, № 1173, АС, ДС, 1855, Протоколи седница. Вест о одлуци Савета танзимата први 
пут се помиње у Србским новинама од 6/18. септембра 1855, да би детаљно била образложена 
у следећем броју, 7/19. септембра. Реакција Државног савета уследила већ на седници 13/25. 
септембра.

68 Протокол седнице од 12/24. октобра 1855, АС, ДС, 1855, Протоколи седница.
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грађење путева такође одређује као њено унутрашње право. Одбрану права на 
самостално преговарање Савет је темељио на члану 5. Устава, којим је кнезу 
дозвољено оснивање „особене Канцеларије”, односно попечитељстава, темеља 
будућег Министарског савета, задужене између осталог, преко Попечитељства 
иностраних дела, за односе са страним државама, као и на постојећој прак-
си сарадње са страним привредницима током процеса механизације првих 
индустријских погона у Србији. Поред тога, чланови Савета су полазили од 
става да је правним актима утврђена унутрашња аутономија неостваривим 
чинила сваки покушај уступања земљишта, коришћења материјалних добара 
и организације експлоатације, уз подразумевајући полицијски надзор. Другим 
речима, став Државног савета био је у целини супротстављен ставовима Порте, 
а седница од 24. октобра представљала је до тада најзначајнији тренутак ар-
тикулације политике Србије у вези са пројектом трансбалканске железнице. 
Истовремено је одлучено да, уз истицање поштовања сизерених права Порте, 
Попечитељство иностраних дела покуша да за своје ставове обезбеди подршку 
великих сила на Порти.69

Ишчекујући исход дипломатских активности и евентуалних преговора стра-
них финансијера са Портом, у Србији се током 1856. о изградњи железнице 
говорило више него икад. Пажљиво су праћене вести из Истанбула и писање 
стране штампе о понудама Порти, које се у пролеће 1856. одвијало у позадини 
решавања источне кризе на конгресу великих сила у Паризу. Завршетак ратних 
операција омогућио је убрзање привредних делатности, британски привредници 
су се, док је Париски конгрес још увек био у току, поново појавили у Београду, 
промовишући британске индустријске производе и подстичући београдске 
трговце на успостављање ближих трговачких веза.70 Београдска трговачка чар-
шија истовремено је у јавним позивима кнезу и влади настојала да артикули-
ше властите, па и државне, привредне интересе. Поред најважнијих захтева, 
усмерених превасходно на законску заштиту властитих трговачких интереса 
на српском тржишту, упућена је и иницијатива за усавршавање саобраћајне 
инфраструктуре, чији је саставни део требало да буде и изградња железнице, 
али не железнице Београд‒Истанбул, већ, према њиховом мишљењу и на трагу 
ранијих британских иницијатива, линије која би повезала српску престоницу 
са Јадранским морем код Скадра.71 Истовремено, угледни београдски трговац 
Манојло Јокић,72 у ауторском чланку у Србским новинама, писао је о значају 
железнице за привлачење европске транзитне трговине, отварање тржишта за 

69 Исто.
70 Фонбланк Стратфорд Ретклиф, Београд, 27. марта 1856, № 19, FO 195/518.
71 Србске новине, бр. 54, 19. март 1856.
72 Д. Обрадовић, Манојло Јокић, у: Српски биографски речник, 4, Нови Сад, 2009, 704.
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извоз сировина, очување нивоа цена, те „подизања на цветајући степен”, односно 
унапређења земљорадње, сточарства и рударства.73 Потенцијалне могућности 
које је српској трговини отварала железница показао је излазак аустријских 
железница на Дунав код Базијаша 1856, чиме је остварена непосредна веза са 
Пештом и Бечом. Реакција српских трговаца била је тренутна и извоз товљених 
свиња у раздобљу 1857‒1859. више је него утростручен у односу на претходно 
трогодишње раздобље.74

Године 1856. користи које би српској трговини могла да донесе непосредна 
железничка веза за западним тржиштима могле су тек да се претпоставе, али 
је очекивано решавање овог питања чије су основне смернице одредиле одлу-
ке Савета танзимата стављало пред владајуће кругове у Србији неопходност 
стварања претпоставки за његово решавање независно од намера Порте. Ова-
кав начелан став поново је водио окретању ка Бечу, а нову могућност пружио 
је предлог за уступање концесије друштву Источне железнице цара Франца 
Јозефа (Kaiser Franz Josef Orientbahn). Оснивање друштва било је последица 
нове железничке политике владе у Бечу, која је, услед недовољних буџетских 
средстава за изградњу железница на територији монархије, 1854. одлучила да 
напусти концепт изградње железница у државној режији, усвојен 1841, и ок-
ренула се приватном капиталу, уз државну гаранцију прихода. Током следећих 
година приватизоване су постојеће државне железнице и основана приватна 
друштва, међу којима су најзначајнија била под контролом бечког огранка по-
родице Ротшилд и аустро-француског капитала, касније позната као Друштво 
Јужне железнице (Südbahngesellschaft ) – Зидбан, односно Друштво Аустријске 
државне железнице (Österreichische Staatsbahngesellschaft ) – Штатсбан. Плани-
рана железничка мрежа коју је држава понудила будућим концесионарима и 
даље је одражавала намеру повезивања с румунским кнежевинама, али je своје 
место нашла и линија која би повезала Пешту с јужном границом монархије 
код Београда, док је посебним споразумом влада Штатсбану признала право 
да од линије Сегедин–Темишвар изгради крак који би ишао према Земуну и 
Београду.75

Поред Штатсбана, који ће у будућности имати значајну улогу у настојањима 
Монархије да дође до железничке везе са Србијом,76 у ишчекивању остварења 
британских планова да осигурају повезивање османске престонице за Западом, 

73 Србске новине, бр. 43, 6. март 1856.
74 М. Паларе, нав. дело, 130–131.
75 Die Entwicklung der österreichischen Eisenbahnen als Privat- und Staatsbahnen 1824–1910, I, Der Weg 

von und zu den Österreichischen Staatsbahnen, Teschen–Wien–Leipzig, 1913, 47–81; W. Rechberger, 
Ein Beitrag, 33.

76 М. Самарџић, О споразуму српскe владе и Штатсбана о изградњи железнице у Србији 1879. 
године, Историјски часопис, LX (2011), 393–417.
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идејом железничког повезивања с Београдом заносило се и друштво Источна 
железница цара Франца Јозефа. Структуру финансијера друштва чинили су 
угарска аристократија, бечка банкарска кућа Сина (Bank- und Handelshaus Sina) 
и париски Креди мобилије (Crédit Mobilier).77 Поменуто друштво је 8. октобра 
1856. добило концесију за изградњу железнице која би повезала постојеће линије 
од Беча до Еденбурга (Ђера) с (Нађ)Кањижом, Осијеком и Земуном.78 Основ-
на идеја оснивача друштва било је повезивање њихове линије са очекиваним 
британским грађевинским подухватом с исходиштем у Истанбулу. Ова наме-
ра изражена је већ 27. новембра 1855, недуго после одлуке Савета танзимата 
која је назначила могућност остварења идеје коју су Британци промовисали 
почетком педесетих. Међутим, интересовања друштва нису се заустављала на 
границама Монархије, већ је оно било заинтересовано и за изградњу железнице 
у Србији.79 У септембру 1856, када је било извесно да ће концесија за линију 
до Земуна бити одобрена, у Београду се као представник Источне железнице 
појавио угарски гроф Зичи, један од оснивача друштва.80 Политичка ситуација 
у Србији, односно све отвореније ослањање кнеза Александра на Монархију, уз 
чију подршку је покушавао да учврсти свој ауторитет насупрот уставобрани-
тељској олигархији у Државном савету,81 као и намере Порте да без консулто-
вања са Србијом уступи концесију за изградњу линије на територији вазалне 
кнежевине, погодовали су намерама друштва.

Долазак грофа Зичија представљао је добродошлу прилику да изградња 
железнице буде извршена насупрот Портиним намерама. Вршилац дужности 
кнежевог представника и министра иностраних дела Стеван Марковић, иначе 
близак пријатељ аустријског конзула,82 изразио је грофу жељу српске државе да 
Источна железница преузме изградњу железнице кроз Србију. Иако је тврдио 
да нити има упутства, нити пуномоћ за улазак у такве преговоре, јер је његова 
посета, у тренутку када друштво још увек није имало формалну потврду о усту-

77 E. März, Österreichische Industrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz Josephs I: am Beispiel 
der k. K. Priv. Österreichischen Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, Wien, 1968, 76‒78; Die 
Entwicklung der österreichischen Eisenbahnen, 66–67.

78 W. Rechberger, Ein Beitrag, 34. Већ крајем новембра 1855. каснији концесионари захтевали 
су од владе одобрење за проучавање трасе Осијек–Земун.

79 Значајну улогу у друштву имао је Георгиос Сина, бечки банкар којег је српски кнез 1852. 
пред аустријским конзулом Радосављевићем означио као пожељног финансијера изградње 
српске железнице, те не треба искључити могућност да је Сина био упознат са ранијим жељама 
кнеза Александра.

80 Фонбланк Стратфорд Редклифу, Београд, 20. септембар 1856, PRO-FO 195/518; исти 
Кларендону, Београд 22. септембра 1856, № 27, PRO-FO 78/1198.

81 Д. Страњаковић, Илија Гарашанин, Крагујевац, 2005, 127–130; С. Јовановић, нав. дело, 136‒141.
82 Д. Мекензи, нав. дело, 214.
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пању концесије за изградњу линије до Земуна, била неформалне природе, гроф 
Зичи је пред српске представнике изашао с врло детаљном „скицом” споразума 
у четрнаест тачака. Србији је понуђено да уступи концесију друштву на деве-
десет година, при чему би средства за градњу обезбедило друштво уз интерес 
од 7, 2 %. Друштво би било ослобођено од плаћања пореза све док чиста добит 
буде мања од 12, 2 %, припала би му сва налазишта угља на удаљености до две 
немачке миље83 од железнице и ово право не би престало истеком концесионог 
периода, а исто право вредело би и за удаљенија налазишта угља уколико би 
друштво до њих саградило железницу. Уколико друштво не пронађе довољно 
угља на територији Србије, влада би преузела обавезу да обезбеди неопходно 
дрво за ложење према претходно утврђеној цени. Тарифа на железници била 
би усаглашена с тарифама на државним железницама у Монархији. Србији је 
као погодност Зичи понудио могућност да после четрдесет година откупи же-
лезницу. Предвиђено је да концесија ступи на снагу тек када буде обезбеђена 
веза с османском линијом код Алексинца.84

Понуда Источне железнице била је прва понуда за уступање железничке 
концесије учињена српској влади. Далеко од заједничког власништва сразмерно 
уложеном капиталу, о чему се у Београду размишљало 1852, понуђени услови 
били су врло повољни за друштво, а неповољни за српску државу, односно били 
су карактеристични за улагања на периферији усмерена високим профитима. 
Према Зичијевом извештају управи друштва, понуда нити је прихваћена, нити 
одбијена, чекао се повратак одсутног кнеза пре уласка у даље преговоре.85 Иако 
неповољна, понуда друштва била је један од начина онемогућавања Порте да 
без споразума са Србијом решава питање концесије. Поред тога, концесија 
аустријском друштву истовремено би вероватно донела и подршку аустријске 
владе овом пројекту, а подршка великих сила била је неопходна Србији у на-
стојању да ово питање реши сагласно одлукама усвојеним на седници Државног 
савета 24. октобра 1855. Међутим, пре коначног споразума било је неопходно 
сачекати да друштво од аустријске владе прво добије концесију за изградњу ли-
није до Земуна, а затим и одобрење за формални улазак у преговоре са српском 
владом. Поред тога, будући уговор зависио је од обезбеђења везе с османским 
железницама, као и од коначног пристанка Београда.86

83 Немачка миља износила је нешто више од 7.400 метара.
84 W. Rechberger, Ein Beitrag, 35–36; D. Milić, Die Pläne zum ausbau der Eisenbahn in Serbien in der 

mitte des 19. Jahrhunderts, 35.
85 W. Rechberger, Ein Beitrag, 35.
86 Током 1856. Атанасије Николић, тадашњи начелник Економическог оделења Попечитељства 

внутрењих дела и оснивач прве пољопривредне економије и пољопривредне школе у Топчидеру 
(М. Р. Сарић, З. Сарић, Атанасије Николић (1803–1882), Живот и дело српских научника, 
Београд, 2001, 14–21), руководио је рекогносцирањем терена будуће железнице на потезу 
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Прва два услова испуњена су у октобру 1856. Аустријска влада није, међутим, 
желела да испуни захтев друштва да од српске владе затражи гаранцију на уложе-
на средства. Није било сумње да би српска влада у случају потписивања уговора 
радо дала овакву гаранцију, али би потом морала да уследи изјава аустријске владе 
да она гарантује да друштво поседује неопходна средства. У Бечу су сматрали да 
таква изјава има снагу једнаку међудржавном уговору, а међународни положај 
Србије није Монархији дозвољавао улазак у такве односе са Србијом. У тренут-
ку када је Париским мировним уговором потврђен аутономни положај балкан-
ских кнежевина и утврђен протекторат свих великих сила, такав поступак владе 
у Бечу створио би проблеме у односима с Портом и вероватно наишао на осуду 
осталих великих сила. Аустријска влада није желела да ускрати подршку друштву, 
али истовремено није желела да погоршава односе с Портом. У том тренутку за 
њу је веза са Османским царством преко Баната и Трансилваније, односно ру-
мунских кнежевина, и даље била значајнија од јужног прикључка, преко Србије. 
На крају, целокупан пројекат завршен је неуспехом. Показало се да друштво не 
располаже довољним финансијским средствима, те је у јуну 1857. од владе у Бечу 
захтевало одлагање изградње линије Осијек–Земун. Невоље друштва искорис-
тила је ривалска кућа Ротшилда, која је желела да спречи повезивање с осман-
ским железницама преко Србије, рачунајући на могуће продужење своје линије 
од Сиска преко Босне до Истанбула. Ротшилди су искористили своје везе у Ми-
нистарству финансија и издејствовали у децембру 1858. спајање Источне желез-
нице са Зидбаном, над којим су имали контролу. Као правни наследник друштва, 
Зидбан је разрешен обавезе завршетка пројектоване линије од Ђера до Земуна, те 
се на тај начин влада у Бечу одрекла могућности да пре краја педесетих постигне 
споразум о железничкој вези са Османским царством преко територије Србије.87

После одласка грофа Зичија, у Београду су очекивали наставак преговора са 
Источном железницом. Међутим, неуспех друштва није представљао и неуспех 
српске државе јер Порта није журила са уступањем концесије за железничку 
везу са Западном Европом преко Србије, те није доводила владајуће кругове 

Београд–Алексинац. (А. Николић, Биографија верно својом руком написана, приредили М. 
Сарић и А. Петровић, Београд, 2002, 7, 134). Имајући у виду да се гроф Зичи у Београду појавио 
у септембру 1856, намеће се претпоставка да је рекогносцирање терена обављено раније, у 
пролеће или лето, односно у време када су временске прилике биле повољније. Николић је, 
између осталог, био погодна личност за ову врсту посла, јер је, као инжењер, 1846. руководио 
изменом дотадашње трасе „Цариградског друма” и њеном изградњом и оправком. (А. Николић, 
нав. дело, 7, 93–94)

87 W. Rechberger, Ein Beitrag, 36–38; исти, Österreichischе Eisenbahnpolitik, 350; N. Ferguson, Kuća 
Rotšilda: svetski bankar 1849–1999, Beograd, 2002, 108–109. Одбијање аустријске владе крајем 1859. 
да пруже финансијску подршку британском друштву, које је већ постигло начелну сагласност с 
Портом о концесији за линију Истанбул–Београд, о чему је било речи, довољно је сведочанство 
да у Бечу нису схватали значај железничког повезивања с Османским царством долином 
Мораве.
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у Београду у ситуацију да морају брзо да пронађу алтернативно решење ради 
спречавања испуњења оваквих планова. Такав исход био је повољан и услед 
све неповољнијег развоја политичке ситуације у Србији и све оштријег и бес-
компромиснијег сукоба кнеза Александра и уставобранитеља који су, на крају, 
довели до смене династија и повратка у Србију кнежева Милоша и Михаила.88 
У новим условима, железничко питање у српској спољној политици појавиће 
се тек при крају Михаилове владавине.

* * *

Условно се ослањајући на тезу појединих друштвених теоретичара да се о 
најзначајнијим питањима спољне политике малих држава врло често одлучује 
изван њихових граница,89 сваки покушај целовите анализе железничке политике 
уставобранитеља неизоставно мора да се заснива на разумевању контекста, од-
носно ограничења наметнутих позицијом периферизоване области у оквирима 
светског капиталистичког система, вазалног положаја у оквирима Османског 
царства, ограничења геостратешког положаја, те степена привредног развоја 
Кнежевине Србије и неразвијености саобраћајне инфраструктуре, као, укупно 
посматрано, одлучујућих фактора у детерминисању железничког питања као 
доминантно спољнополитички условљеног. Одређена наведеним оквиром, же-
лезничка политика Србије суштински је пратила државну политику усмерену 
ка очувању и проширењу постојећих аутономних права, све до коначног циља 
– независности. Начелно дефинисана већ 1852, после седнице Државног савета 
од 24. октобра 1855. институционализована, политика доследног инсистирања 
на поштовању права Србије да самостално одлучује о изградњи железнице на 
властитој територији и независно преговара са заинтересованим страним фи-
нансијским кућама постала је основа стратешке концепције заштите државних 
интереса у уставобранитељско време, те била преузета од стране Обреновићи 
после повратка на престо. Заслуга за дефинисање дугорочних стратешких циље-
ва железничке политике Кнежевине Србије припада управо кнезу Александру 
Карађорђевићу и уставобранитељској олигархији у Државном савету.
88 Остарели кнез Милош се није бавио идејама о изградњи железнице Београд–Алексинац, већ 

се 1859. вратио идеји, коју му је предлагао још барон Хердер тридесетих година (М. Самарџић, 
Посета барона Хердера Србији и први план за изградњи железнице, Истраживања, 18 (2007), 
135–144), да повеже дунавску обалу узводно и низводно од Ђердапа и тиме отклони највећу 
сметњу за дунавску трговину. Међутим, кнежеви покушаји оснивања српско-француског 
друштва за изградњу линије од Милановца до Брзе Паланке остали су без резултата. Документи 
о преговорима с француским друштвом у другој половини 1859. налазе се у: АС, Министарство 
финансија, Одељење промишљености, ПФ XIII, 78/1859. О Милошевим настојањима говори 
и Јездимир Николић. (Ј. С. Николић, нав. дело, 29–30)

89 B. Mur, Društveni koreni diktature i demokratije: vlastelin i seljak u stvaranju modernog sveta, Beograd, 
2000, 7.
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PROJECT OF TRANS-BALKAN RAILWAY AND 
SERBIAN POLITICS IN THE TIME OF THE CONSTITUTION 

DEFENDERS 1851-1858

Summary:

Relying on the argument of some social theorists that the major foreign political 
issues of small states are oft en decided outside their borders, any attempt at compre-
hensive analysis of the railway policy of the Constitution Defenders must necessarily 
be based on an understanding of the context – of the constraints imposed by the posi-
tion of peripheral areas within the world capitalist system, by the vassal status within 
the Ottoman Empire, the limits of its geo-strategic position, and of level of economic 
development of the Principality of Serbia and the lack of adequate transport infrastruc-
ture – as, overall, the decisive factors in determining the trans-Balkan railway issue as 
the dominantly foreign political one. Defi ned by the specifi ed framework, the Serbian 
railway policy essentially followed the general goals of the state policy focusing on 
maintaining and expanding the existing autonomous rights as a path towards its ulti-
mate goal – independence. Generally defi ned in 1852 by the Prince, institutionalized 
in 1855 aft er a State Council meeting of 24 October, the policy of consistent insistence 
on respecting the right of Serbia to independently decide on the issues connected with 
the construction of the railway on its own territory and independent negotiating with 
interested foreign fi nancial houses became the basis of strategic concepts of protection 
of the state interests in the time of the Constitution Defenders, and was embraced by the 
Obrenović dynasty aft er their return to the throne. Th ere is no doubt that the merit of 
defi ning the long-term strategic goals of the railway policy of the Principality of Serbia, 
applied during the next two decades, belongs to Prince Alexander Karađorđević and 
the Constitution Defenders oligarchy within the State Council.
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ИЗ ИСТОРИЈЕ РУСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ У СТАРОЈ СРБИЈИ – 
ПОЧЕТАК РАДА КОНЗУЛАТА У ПРИЗРЕНУ

Апстракт: Потребе и настојања око успостављања дипломатског представништва 
Русије у Призрену свакако су постојале и много пре него што је то 1866. године коначно 
и учињено, а што је било у складу са динамичном политиком формирања разгранате 
мреже руских дипломатских представништава на Балкану. Разлога за то било је више, 
међу којима је интерес балканске политике Русије имао примарну улогу. Са друге стране, 
отварање представништва уклапало се у очекивања обесправљеног српског станов-
ништва овог дела Старе Србије, које је у руске конзуле полагало велику наду. Пратећи 
околности које су довеле до успостављања руског конзулата у Призрену, рад се бави 
његовом почетном фазом (до доласка Јастребова).

Кључне речи: Стара Србија, Призрен, Русија, дипломатија, конзулат, Тимајев, Срби, 
Арбанаси

* * *

За разлику од периода од 1870. године па надаље, када је у Призрен дошао 
Јастребов, о почетној фази деловања руског представништва, које је у овом 
граду отворено 1866. године, релативно се мало зна. Извесне податке о томе 
налазимо код Петра Костића, који је као савременик писао о европским кон-
зулима у Призрену.1 Поједини извештаји првог руског вицеконзула Тимајева 
(иначе веома драгоцени и касније доста коришћени у радовима који се тичу 
ондашњих прилика у Старој Србији) објављени су најпре у познатом делу руског 

1 П. Костић, Европски Консули у Призрену, Јужни преглед, бр. 5, год. II, Скопље, 1928, 207-213.
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слависте Афанасија Селишчева Словенско становништво у Албанији,2 док су у 
раду Максима Анисимова Косово и Метохија у извештајима првог руског вице-
конзула Е. М. Тимајева (1866-1869)3 они први пут подробније искоришћени.

Иако је Кримски рат као последицу оставио ослабљени утицај Русије на овим 
просторима, она је у наступајућем развоју догађаја улагала огромне напоре у 
даљем поправљању својих позиција. Један од главних задатака у спољној политици 
Русије у овом периоду, коју је креирао министар Горчаков, био је успостављање 
широке мреже дипломатских посланстава, којом је у Турској веома успешно 
руководио руски посланик у Цариграду Игњатијев. Ове активности су на Бал-
кану имале нарочит значај, с обзиром на аустријску експанзију ка истоку, која је 
довела до оштрог супарништва с Русијом у том региону.4

Средином XIX века на простору Старе Србије прилике су биле хаотичне. 
Педесете године су протицале у ширењу анархије, док су шездесете обележиле 
нове побуне Арбанаса, као и поновна страдања српског живља. У току Кримског 
рата процес арбанашења Срба попримио је велике размере, а насиља Арбанаса 
и Черкеза над хришћанима достигла су врхунац. Бројна писана сведочанства 
из тог периода доносе детаљне описе стравичних погрома.5

Српски народ, за разлику од већине осталих у окружењу, никада није имао 
константног и безрезервног покровитеља. Без обзира на променљиву руску 
политику, Срби су природно увек били окренути најпре према Русији. Тако су и 
наде српског становништва у Старој Србији првенствено биле полагане најпре у 
велико и моћно словенско царство, односно у његове дипломатске представнике 
на терену.6 Долазак руских дипломата на ове просторе произвео је јак импулс у 
расположењу Срба. Народ је „руске конзуле дочекивао не као своје заштитнике 

2 A. M. Seliščev, Slavjanskoe naselenie v Albanii, (фототипско издање на руском језику из 1931. г.), 
Köln-Wien, 1978.

3 М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия в донесениях первого русского вице-консула Е. М. Тимае-
ва (1866-1869), у: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 3, Косовска Митрови-
ца, 2010, 229-245.

4 С. Терзић, Идејни садржај и стратегија руске балканске политике (1856-1914), у: Руска поли-
тика на Балкану, Београд, 1999, 9-16; В. М. Хевролина, Министерство иностранных дел Рос-
сии в 1856-1878 гг., Новая и новейшая история, № 4, Москва 2002, 22-23. О комплексним одно-
сима према српском питању у балканској политици Русије, али и Аустрије, Д. Берић, Српско 
питање и политика Аустроугарске и Русије: 1848-1878, Београд, 2000.

5 Р. Самарџић и др., Косово и Метохија у српској историји, Београд, 1989, 185-189. Више све-
дочанстава о тешким животним приликама у Старој Србији у наведеном периоду посебно у: 
Савременици о Косову и Метохији 1852-1912, приредио Душан Батаковић, Београд, 1988.

6 Петар Костић, ректор Призренске богословије и један од најистакнутијих српских првака у 
Старој Србији, стога и истиче речи које му је једном приликом упутио Јеврем Грујић, а које 
на врло једноставан и сажет начин одсликавају српске погледе према Русији: „Русија је за нас 
корисна и само зато што постоји.” Исто се, сматрао је Костић, могло рећи и за њене конзуле у 
Призрену. П. Костић, Европски Консули..., 212.
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већ и као претходнике свога скора ослобођења од Турака”.7 Руски представници 
били су блиско повезани са хришћанским становништвом. Стога су му, у циљу 
његове заштите, често пружали подршку наступајући самоиницијативно, па и 
супротно од добијених инструкција. Министарство иностраних дела је било 
принуђено да шаље посебне циркуларе конзулатима у Турској, у којима је од 
представника на терену захтевано обустављање таквих активности, сматрајући 
„крајње опасним свако локално мешање и нестрпљиве пориве, због тога што 
садашњи политички положај ни на који начин није подесан за успешни исход”.8

До отварања руског представништва у Призрену Срби из овог, али и из 
других крајева Старе Србије (Нови Пазар, Ђаковица, Митровица), жалили су 
се на насиља и обраћали молбама руском конзулу у Скадру, као јединој особи 
у којој су видели свог заштитника.9 Како је близина руског представника ули-
вала какву-такву сигурност, a у складу са активностима руске дипломатије на 
подручју европске Турске, са српске стране су учестало упућиване разне молбе 
и иницијативе за отварање њених нових дипломатских представништава. Тако 
је још средином 50-их година XIX века призренски учитељ Никола Мусулин 
радио на томе да се у Призрену отвори руски конзулат. Њему су биле позна-
те прилике у Скадру,10 те је стога јасно увиђао значај постојања евентуалног 
представништва и у овом граду. Иако је у том смислу слао молбе надлежнима 
у Русију, Мусулин није успео у својој намери. Његова идеја коначно је реали-
зована уз ангажовање чувеног трговца и добротвора пореклом из Призрена 
Симе Андрејевића Игуманова. Од повратка у родни град 1864. године, Игуманов 
је користио сав свој углед и утицај, као и везе које је остварио у Русији. Ипак 
је било потребно још две године да би идеју преточио у стварност, те је тако 
представништво коначно отворено 1866. године.11

Руска дипломатија је у складу са својом политиком свакако имала сличне 
амбиције и на томе радила упоредо са иницијативама Срба још од 1864. годи-

7 Ј. Хаџи Васиљевић, Русија: заштитница православља и њени консуларни заступници у нашим 
крајевима под Турцима, Београд, 1940, 5.

8 В. М. Хевролина, Министерство иностранных дел России в 1856-1878 гг., Новая и новейшая 
история, № 4, Москва, 2002, 24.

9 А. А. Никифоров, Материалы Архива внешней политики России о православном славянском 
населении Северной Албании во 2-ой половине XIX – начале XX вв., у: Становништво словен-
ског поријекла у Албанији, Титоград, 1991, 596-597.

10 Акција првог руског конзула у Скадру (конзулат отворен 1857. године), Сученкова, у смислу 
подршке православним хришћанима, допринела је знатном порасту његовог угледа и попу-
ларности код словенског становништва. Православни су у њега полагали велике наде, тако да 
су, по речима конзула, још исте, 1857. године, знали да се појављују у конзулату у групама од 
по 30-40 људи. E. K. Вяземская, Помощь русских консулов православному населению Албании 
в 50–60-е годы XIX в., у: Становништво словенског поријекла у Албанији, Титоград, 1991, 524.

11 П. Костић, Европски Консули..., 210. 
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не. Намера је била да се растерети конзулат у Скадру и усмери већа пажња ка 
овим просторима. Представништво је заживело доласком Евгенија Матвејевича 
Тимајева. Он је у Призрен прешао из Битоља, у коме је четири године обављао 
функцију секретара тамошњег руског конзулата.12

Тимајев је на дипломатску службу у Призрену ступио у својству вицекон-
зула. Месна турска власт је за седиште овог руског дипломате најпре одредила 
једну кућу, да би након две године, српска црквено-школска општина подигла 
двоспратну зграду коју су руски конзули у Призрену користили све до еваку-
ације 1915. године.13

При доласку у Призрен, 12. августа 1866. године, Тимајева је срдачно дочекало 
одушевљено српско становништво. Срби су знали за долазак и данима су се 
припремали за дочек, што је оставило снажан утисак на дипломату. Иначе је још 
на путу из Скадра ка Призрену Тимајев уочио да на овом простору „ауторитет 
турских власти сасвим не постоји и да ту господари друга власт”. Та „друга 
власт” биле су арбанашке старешине или просто вође локалних разбојника. Из 
разговора са њима сазнавао је како тамошњи Арбанаси нису плаћали Турцима 
намете и нису давали регруте. Живели су затворено, те су Турци просто стре-
пели од појављивања на њиховој територији. Формирајући тако прве утиске, 
Тимајев је известио Игњатијева да „у околини Ђаковице и Призрена влада 
потпуна анархија”.14

По доласку у Призрен руски дипломата није био усамљен. Интересовање 
према овом знаменитом месту показивале су и дипломатије осталих сила. Чи-
таву деценију пре Русије (1856) Аустрија је у овом граду отворила свој конзулат, 
који је радио до 1912. године. Временом се у Призрену створила читава мала 
дипломатска колонија, јер су представништва касније отвориле и Велика Бри-
танија (1878–1880) и Италија (1907–1915).15

Тимајев је уочи поласка добио инструкције о раду у новом представништву 
најпре од стране Азијског департмана,16 а затим и од Игњатијева. Као први руски 
представник у Призрену, Тимајев је, у складу са упутствима и могућностима, 
12 М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия..., 229.
13 П. Костић, Европски Консули..., 210.
14 М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия..., 231.
15 С. Терзић, Иван Степанович Јастребов у Старој Србији, у: Иван Степанович Јастребов, При-

зрен, 1997, 21; Ђ. Н. Лопичић, Конзуларни односи Србије: (1804-1918), Београд, 2007, 226-227.
16 Азијски департман руског Министарства иностраних дела био је надлежан за политичке по-

слове Истока, тј. за државе југоисточне Европе, Турску и Блиски исток, све азијске земље у 
целини, Далеки исток и Африку. И поред широке надлежности, послови који су се тицали 
балканске политике Русије свакако су били у врху приоритета. Извештаји конзула са тере-
на представљали су у том смислу веома важан материјал. (Годишњи извештаји Министар-
ства иностраних дела Руске империје о Србији и Босни и Херцеговини (1878-1903), приреди-
ли: Људмила В. Кузмичeва, Душко М. Ковачевић, Нови Сад, 1996).
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првенствено требало да обрати пажњу на положај православних и да их заш-
тити од неприлика. Осим тога, као посебан задатак, био је рад на спречавању 
развоја аустријске, и уопште, снажне католичке пропаганде у српској средини. 
Тимајеву је с тим у вези предочено да ће му „националност самих житеља и 
њихова духовна веза са Русијом олакшати противакцију западној пропаганди”.17

Тимајев је редовно добијао допунске инструкције од Игњатијева, као свог 
првог претпостављеног. Игњатијев је као добар познавалац балканских при-
лика саветовао вицеконзула у вези са свиме што је требало да зна како би се 
што боље припремио за обављање посла. Посебну пажњу му је усмеравао на 
арбанашка племена, о чијем су животу и обичајима, како је признавао, руске 
дипломате мало знале. Када су у питању Срби, Игњатијев му је указивао да је 
„Призренски санџак део Старе Србије, уз кога су везане све историјске успо-
мене српског народа (...) а за који Срби сматрају да ће пре или касније свакако 
поново бити део Србије”. Тимајеву је предочено и то да се у близини Призрена 
налази Дечанска лавра, коју је Игњатијев истицао као једну од највећих српских 
светиња. Вицеконзул је добио инструкције у циљу давања подршке лаври, али 
и заштите од околних арбанашких племена и утицаја католика. Уз ово је ишла 
и препорука за успостављање пријатељског односа са митрополитом рашко-
призренским. На крају је будућем вицеконзулу пажња нарочито скренута на 
то да мора избегавати компликовање односа са месним властима, утолико пре 
што је успостављање руског представништва у Призрену „веома непријатно 
за турску владу”.18

За разлику од конзулата у Битољу, у коме је Тимајев радио до доласка у При-
зрен, овде је он био једини службеник представништва. Будући да се сâм обрео 
у новој и још непознатој средини, ради личне безбедности и лакшег уклапања 
ангажовао је чуваре и пратиоце (кавазе). Иако је Тимајев највише поверења 
могао имати у српски живаљ, међу људима које је примао у службу није било 
само Срба. Као један од његових каваза помиње се и извесни Абдула, родом из 
Скадра. Што се пак Срба тиче, служба код руског представника није им нуж-
но представљала додатну сигурност. Напротив, инцидент у вези са извесним 
Нешом Миловим, који је такође био Тимајев каваз, показује притисак коме су 
службеници Тимајева били изложени, а преко њих индиректно и сâм вице-
конзул. Наиме, Неша Миловог су почетком 1868. године на улици у Ђаковици 
напали арбанашки разбојници и ранили га. У самоодбрани он је успео да убије 
једног Арбанаса, након чега су се остали разбежали. Па ипак, Нешо Милов је 
ухапшен у својој кући, да би након неколико дана проведених у затвору био 
брутално убијен. Поврх свега, у вези са овим инцидентом локалне власти су 
ухапсиле и његова четири друга. Њима је за казну требало одрубити главе, јер 
17 М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия..., 230.
18 Исто, 230-231.
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се убиство муслимана „наплаћивало” ликвидацијом петорице хришћана. На 
срећу, залагањем Портиног повереника Ариф-бега, са којим је Тимајев имао 
коректније односе него са осталим турским чиновницима, четворица Срба 
била су поштеђена од сурове казне.19

Тимајев је свој троипогодишњи боравак у Призрену, по свему судећи, про-
водио врло ангажовано, остављајући иза себе обимне извештаје са терена, у 
којима је изнео важна и потресна сведочанства о (не)приликама које је затекао. 
Осим његових, и извештаји других руских конзула са ових простора углавном 
су били прожети несхватљивим сликама ужаса којима је био изложен право-
славни свет.20

Мучну представу о положају Срба Тимајев је изнео већ у својим првим из-
вештајима. У њима се говорило о хришћанском становништву које „у ужасу 
бежи из Пећи”, о неодлучној акцији локалних турских власти према извршио-
цима разних злодела, па чак у неким случајевима и о њиховој благонаклоности 
према злочинцима, затим о константном насилном а толерисаном насељавању 
Арбанаса у крајеве у којима су живели Срби, о нападима на Дечански манастир 
и о разним врстама насиља. Бројни су његови наводи и о томе како су Срби 
допадали тамница, неправедно оптужени од турских власти, за злочине за које 
се знало да су их починили управо Арбанаси. Он је извештавао и о сукобима 
између Арбанаса-муслимана и Арбанаса-католика, али и сукобљавањима међу 
Србима, које је покушавао да помири, углавном безуспешно, како је јављао, 
а који су се највише гложили око црквених питања. Срби су због свега овога 
радо, али свакако и са дозом стрепње и страха од могућих последица, долази-
ли Тимајеву. Он их је примао у своју резиденцију, узимајући на знање њихове 
жалбе о проблемима којима су били изложени. Тимајев је извештавао о једној 
таквој посети с краја јануара 1867. године. Делегација од девет српских сељана 
из Пећке нахије жалила се на насиља Арбанаса. Тимајев је приметио како су 
они већ били спремни да напусте Пећку нахију, али им је било жао да напусте 
своје светиње, манастире и цркве. Руски дипломата је Србима излазио у сусрет, 
обећавајући помоћ, мада је она свакако била веома ограничена. Тимајеву су се 
по потреби обраћали и Арбанаси жалећи се углавном на турске чиновнике и 
тражећи помоћ у ослобађању саплеменика ухапшених у сузбијању нереда од 

19 П. Костић, Европски Консули..., 211; М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия..., 239.
20 У том смислу веома је илустративна следећа епизода са руског двора. Наиме, својевремено 

је у вези са оваквим извештајима директор Азијског департмана Ковалевски, иначе велики 
заштитник интереса хришћана на Балкану, изазвао велику раздражљивост код Горчакова. 
Како је Ковалевски на читање цару директно слао извештаје руских конзула са Балкана, у 
којима је био изношен тежак положај хришћана, министар је на њега био огорчен због тога 
„што то квари царево расположење”. Стога је Горчаков саветовао конзуле да не посматрају 
ситуацију на Балкану „кроз тамне наочаре”.  В. М. Хевролина, Министерство иностранных 
дел..., 12-13.
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стране локалних власти. Вицеконзул им је у складу са могућностима помагао, 
али је помоћ условљавао тиме да они за узврат престану са узнемиравањем 
Срба.21

Указујући на сличне неприлике хришћана по Охриду, Дебру и Битољу, које 
је свакако добро познавао будући да је више година боравио на том простору, 
Тимајев је констатовао да је „још ужаснији био живот словенског хришћанског 
становништва у Призренском крају, у Ђаковичкој и Пећкој нахији”. Новембра 
1866. године писао је: „23. новембра добио сам извештај да су хришћани дошли 
у очајан положај, што и до сада не престаје. Они умиру од глади и хладноће, 
лишени хлеба и уточиштâ, из којих су протерани...”. У наставку је бележио: 
„Пишу ми из Пећи да су злочини Арнаута безбројни, да су страдања хришћана 
неизмерна и неизрецива. Међутим, овдашње турске власти уверавају да је све 
мирно и да нема ничег необичног. Овим уверавањима се ни у ком случају не 
може веровати, јер ја имам потврдне доказе о нередовном и немирном стању 
земље”.22

Тимајев је приметио да је положај Срба био унеколико бољи „у православним 
селима Гораждевац, Кијево, Дреново и Жач, насељеним из племена Васојевића, 
која су, са намером да се заштите, окружили утврђењима”. Ово је свакако дало 
резултата, јер Тимајев у овим селима није забележио насиља, осим када су 
арбанашки разбојници у Гораждевцу отели 30 волова и притом одсекли руке 
дечаку пастиру.23

Руски дипломата није занемаривао ни друге задатке поверене му природом 
позива, који су се најпре тицали политичких прилика. Како је у годинама током 
његовог службовања у Призрену било актуелно формирање балканског савеза, 
на коме се нарочито радило током 1866. и 1867. године, руске дипломате са 
Балкана су ревносно извештавале о сваком покушају заједничке акције бал-
канских народа против Турске. Тимајев је стога нарочиту пажњу обраћао на 
позицију Арбанаса у овим догађајима, пошто је руска дипломатија озбиљно 
рачунала на њих у својим балканским плановима. Тако је у једном од извештаја 
навео да су турске власти током 1866. године арбанашком племену Краснићи 
признале извесна аутономна права, која су захтевали и њихови суседи Гаши. 
Тим поводом Тимајев је јављао како су Гаши изјавили да ће, уколико не добију 
тражена права, признати покровитељство Русије.24 Ова изјава узнемирила је 
Аустрију, којој растући утицај Руса на подручју њене интересне сфере никако 

21 М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия..., 231-239.
22 A. M. Seliščev, Slavjanskoe naselenie..., 8-10.
23 М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия..., 233.
24 И. Г. Сенкевич, Албания в период восточного кризиса (1875-1881), Москва, 1965, 56 (С. 

Мартиновић, Русија и Балкан: с посебним освртом на албанско питање, Београд, 2004, 20.)
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није ишао у прилог. Због овога је аустријски конзул у Скадру Петеленец упутио 
Тимајеву и писмени протест. 

Ова епизода, у којој је приказана вишеструка испреплетаност интереса (тур-
ских, руских, аустријских, арбанашких) и прожимање разних утицаја, пред-
ставља добар пример замршене дипломатске игре на овом веома осетљивом 
геостратешком простору. Догађај је, без сваке сумње, стајао у вези са активнос-
тима руског представника у Цариграду, који је исте године у једном од својих 
писама навео „да Албанија треба да игра важну улогу у будућим догађајима на 
Балканском полуострву”, али и са Игњатијевом подршком преговорима Србије 
с Арбанасима у циљу њиховог укључивања у балкански савез ради заједничке 
ослободилачке борбе.25 У вези са овим дешавањима, обраћајући пажњу и на 
арбанашко-црногорске везе, Тимајев је из Призрена маја 1867. године известио 
Игњатијева, скрећући му пажњу да се у италијанској штампи писало о жељи 
Малесије да се прикључи Црној Гори, као и да код полунезависних Арбанаса 
Малисора постоје велике симпатије према Црној Гори.26

Тимајев је у складу са својом улогом, трудећи се да прикупи што више 
корисних и разноврсних информација за потребе Департмана на терену, у 
својим извештајима давао и извесне процене које су се односиле на демограф-
ске и конфесионалне прилике у тадашњем Призренском санџаку.27 Према 
његовим подацима, јужни и западни део санџака углавном су насељавали 
Арбанаси муслимани. Бројчани однос становништва православне и исламске 
вероисповести, како наводи, у селима је чинио сразмеру од једног хришћа-
нина према седам муслимана, док је у градским срединама тај однос био 
још и већи, где је на једног хришћанина долазило oд 10 до 12 муслимана. 
У северном и источном делу санџака хришћани су чинили већину. У граду 
Призрену било је 12 000 домаћинстава, од којих 11 000 муслиманских, 900 
православних и 100 католичких.28 Говорећи о конфесионалним приликама 
на простору Старе Србије, Тимајев је априла 1867. године наглашавао како 
25 С. Мартиновић, Русија и Балкан..., 25.
26 Исто, 22.
27 Податке које доноси Тимајев о структури и бројчаном стању становништва, с обзиром на то 

да је у датом периоду било тешко доћи и до приближно тачних резултата, треба прихватити 
с резервом. Оно што је тачно (у односу на прве основне и систематизоване податке са ових 
простора из 1838. године, које износи Јозеф Милер, када је у Призрену било 24 950 становни-
ка, од чега православних чак 18 000, или 4/5 Срба у односу на остале, којих, дакле, има далеко 
мање: Арбанаса, Цинцара, Османлија, Цигана), јесте свакако да је српска етничка већина, на-
рочито у Метохији, стално опадала до година око Кримског рата и надаље до српско-турских 
ратова, када се тек та већина губи. Више о демографској структури на простору Метохије у 
датом периоду код: В. Стојанчевић, Етно-историјски и демографски процеси на лимитроф-
ном подручју Србије и Албаније. Срби и Арбанаси у XIX и XX веку (до 1912. године), у: Косово 
и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 3, Косовска Митровица, 2010, 189-211.

28 М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия..., 233.
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су Турци, вероватно због тога „што није било довољно муслиманског станов-
ништва”, населили на Косову око 5 500 Черкеза, као и да су Горанци 60 година 
пре његовог доласка примили ислам због турске тираније и притиска. Руски 
дипломата је напомињао и да Арбанаси о исламу као религији нису имали 
најбоље мишљење и да су код њих тада још увек била сачувана хришћанска 
предања, заједно са законом Леке Дукађинија, као и да је сваки фис имао свог 
хришћанског заштитника. Болесни Арбанаси често су одлазили у манастире 
да би им свештеници читали молитве. Многи староседеоци говорили су му 
да би се суворечки и средачки Арбанаси „ако би настале повољне околности” 
без тешкоћа вратили православљу.29

Иако је први руски вицеконзул у Призрену предано обављао своје дужности, 
изгледа да није имао довољно снаге нити подршке да се дуже одржи у овако 
суровој средини. Тимајев је имао честе несугласице са локалним турским влас-
тима, које нису биле благонаклоне према њему. Због тога је временом стекао 
утисак да му је чак и лична безбедност доведена у питање. Уз непријатности 
које свакако нису могле да га заобиђу, суочен са бројним страхотама чији је 
сâм сведок био или које су му предочавале жртве, очигледно није био у стању 
да издржи све већи притисак коме је био изложен. Иако је и раније у својим 
извештајима узнемирено наглашавао бригу за сопствену сигурност, последњи, 
већ паничан извештај ишаран упитним и узвичним знацима, Тимајев је Иг-
њатијеву послао 15. новембра 1869. године. Након тога је руски дипломата 
спустио заставу са своје резиденције, а затим ужурбано отпутовао у Скадар.30 
У вези са овим поступком потпуно је исправно запажање да случај дипломат-
ског представника једне велике силе, који није био у стању да поднесе боравак 
на овим просторима, на један сасвим специфичан начин говори о тешким и 
непримереним животним приликама у којима су живели Срби.31

Тимајев је током свог боравка у Призрену био не само најближи већ и једини 
заштитник српског становништва на овим просторима. Стога није ни изне-
нађујућа та важност улоге коју је имало руско дипломатско представништво у 
животу Срба у овом граду. Колико је значио почетак рада конзулата и лично ан-
гажовање Тимајева у том смислу, веома се јасно види из писма Симе Игуманова 

29 С. Мартиновић, Русија и Балкан..., 23.
30 М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия..., 243. Овде ваља поменути и то да је Костић, иначе 

врсни хроничар Призрена и Старе Србије уопште, изнео занимљивију верзију завршетка 
Тимајеве каријере вицеконзула у Призрену. Наиме, он Тимајева карактерише као човека коме 
је недостајало дипломатског искуства и који је уз то био преке нарави, што му је заједно умно-
гоме сметало у обављању дужности. Једном приликом, како наводи Костић, Тимајев „због 
сукоба са Мутесарифом оде тако далеко те подиже државну заставу и пуца у њу из пушке!” 
(курзив у оригиналу). Костић даље каже да је Тимајев због овог случаја био одмах опозван и 
кажњен од стране Министарства иностраних дела. П. Костић, Европски Консули..., 210-211.

31 М. Ю. Анисимов, Косово и Метохия..., 244.
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Игњатијеву с пролећа 1868. године, а у вези са бригом народа око евентуалног 
затварања представништва: „Сироти Срби су почели да броје своје радосне 
дане тек од онда, од како је овде допутовао руско-императорски вице-конзул; 
њиховој срећи и задовољству није било граница.”32

Руско дипломатско представништо у Призрену није престало са радом, и по-
ред великих искушења на почетку свог деловања. Активности су у континуитету 
обављане до маја 1875. године, када је услед политичких прилика привремено 
затворено. Након руско-турског рата његова делатност поново је обновљена 
1879. године у форми конзулата.33

После одласка Тимајева, већ наредне, 1870. године, у Призрен је као нови 
вицеконзул стигао по много чему знаменити Иван Степанович Јастребов. Ис-
тичући се прегалаштвом и храброшћу, Јастребов је временом постао један од 
најзначајнијих руских дипломата на овим просторима, док је за Србе био и 
много више од тога. Значајна улога његовог претходника Тимајева огледала 
се између осталог и у томе што је управо он доласком у ову средину, у којој 
су на руског представника месне власти и арбанашко становништво гледали 
с великим подозрењем, утро пут будућим руским дипломатама у Призрену.

FROM THE HISTORY OF THE RUSSIAN DIPLOMACY IN THE OLD 
SERBIA – STARTING A CONSULATE IN PRIZREN

Summary:

In its almost fi ft y years of operations (1866-1915), with some temporary breaks, 
the Russian Consulate in Prizren had an important role not only in diplomatic ac-
tivities, but particularly among the Serbia population, looking up to it with hopeful 
eyes. 

In an attempt to curb quite extensive activities of the Austrian consulate and the 
Catholic propaganda in the region, the Russian Foreign Ministry decides to establish 
a diplomatic mission in the town. Such a decision was certainly helped by numerous 
Serbian appeals and requests, particularly those coming from Nikola Musulin and 
above all from Sima Andrejevic Igumanov. 
32 Исто, 240.
33 И. С. Јастребов, Стара Србија, превод, предговор и коментари: Драгован Чампар, При штина, 

1995, 51.
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When in August 1866 Yevgeny Timayev arrived, the Prizren Russian mission 
fi nally started with its activities. Th e arrival of the Vice-Consul left  a strong impact 
on the Serbian population, which welcomed him cordially and with open enthusi-
asm, seeing him not only as a protector, but also an indication of a fi nal liberation. 

At the beginning of his service at the consulate, Timayev got to know the cir-
cumstances in the fi eld, seeing the troubles the Serbian population experienced, 
the endangered sanctities and the violence infl icted by the hand of the Albanians, 
which, on the other hand, the Turkish authorities tolerated. His numerous reports to 
the Ministry, providing it with the information on the events in the region, are now 
important testimonies from that period. In accordance to his abilities, trying to be 
of service to the Christian population, Timayev did not neglect his primary duties 
concerning a keen interest in the political situation and the activities of strengthening 
the Russian infl uence in the region. 

Th e problems the mission had from the start originated mostly from the local 
Turkish authorities, who were not pleased to see a Russian diplomat in their midst. 
Finally, not being able to withstand the overall pressure, even fearing for his life, in 
November 1869, Timayev left  Prizren. However, to a great pleasure of the Serbs, 
when Yastrebov arrived the following year, the consulate went on with its activities.
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СРБИ НА КИЈЕВСКОЈ ДУХОВНОЈ АКАДЕМИЈИ (1869–1879)

Апстракт: На основу протокола са заседања Савета Кијевске духовне академије, у 
раду се прати ток школовања осамнаесторице Срба на најстаријој руској духовној ака-
демији, у периоду од 1869. до 1879. године. Кроз њихове оцене, молбе, завршне радове 
стиче се потпунија слика о њиховом боравку и учењу на Кијевској духовној академији. 
Имајући на уму да су у српској историографији приметне честе непрецизности у вези са 
академским звањима, која су стицали Срби школујући се у руским духовним академија-
ма, посебна пажња се обраћа на тачно навођење академских степенова, које су добили 
поменути Срби, од којих су неки, касније, оставили значајан траг у српској историји.

Кључне речи: Кијевска духовна академија, српски студенти, кандидати богословља, 
магистри богословља, завршни радови

* * *

Током XVIII и XIX века, Кијевска духовна академија била је један од главних 
центара за школовање српског богословског кадра. У досадашњим радовима, 
посвећеним овој теми, не постоје детаљнији подаци о самом току школовања 
Срба на најстаријој руској духовној академији.1 Детаљније праћење тока школо-

1 Радови о Србима на Кијевској духовној академији: Петров Н. И. Воспитаники Киевской Ака-
демии из Сербов с начала синодального периода и до царствования Екатерины II (1721–1762), 
Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук, т. IX, кн. 
4, С. Петербург, 1904, 1–16; изводи у: Прибићевић В. Срби питомци кијевске академије у вре-
мену од 1721-1762, Богословски гласник, г. IV, књ. VII, С. Карловци, 1905, 248–252; Радојчић Н. 
Кијевска Академија и Срби, Српски књижевни гласник, 307, 1913, 668–673; Јовановић М. Срби 
у руским школама у XVIII веку, Црква и живот, 1–2, 1926, 16–30; Хаџи Видојковић Ј. Једна смо-
тра, Весник Српске Цркве, 4–6, 1932, 266–270; Петров М. Питомци Српског народног сабора 
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вања Срба на Кијевској духовној академији могуће је тек од 1869. године, када 
је започето са објављивањем протокола са седница Савета Кијевске духовне 
академије у академијском часопису Труды Киевской духовной академии. Исте 
године, на снагу је ступио нови устав за руске духовне академије, познатији као 
„Макаријевски”,2 који је значајно допринео подизању нивоа наставног процеса. 
Главну новину представљало је формирање три одељења на духовним ака-
демијама (богословско, црквено-историјско и црквено-практично), у оквиру 
којих су изучаване одређене групе богословских и сродних предмета. Током 
четворогодишњег школовања могла су се стећи следећа академска звања: дейст-
вителный студент (завршена трећа година студија, али недовољан просек 
оцена са завршних испита и слабо оцењен завршни писмени рад), кандидат 
богословия (завршена трећа година студија, уз добар просек оцена са завршних 
испита и добро оцењен завршни писмени рад) и магистр богословия (завршена 
четврта година студија, уз добар просек оцена са завршних испита и одбрањену 
магистарску дисертацију).3 

Током прве деценије примене новог академијског устава (1869–1879), на 
Кијевској духовној академији школовала су се осамнаесторица Срба. Од тог 
броја, осморица су дошла из Србије, на препоруку митрополита српског Ми-
хаила (Јовановића), четворица су били питомци Српског народног сабора из 
Сремских Карловаца, тројица су дошла из Црне Горе, а двојица из Далмације, 
на основу препоруке руског свештеника из Беча Михаила Рајевског.4 Двојица 
Срба су школовање започела и завршила по правилима старог академијског 
устава из 1819. године, док су остали похађали Академију по правилима новог 
академијског устава.

у Сремским Карловцима на Кијевској духовној академији у другој половини XIX века, Збор-
ник Матице српске за историју, 5, Нови Сад, 1972, 164–167. Радови у којима има одређеног 
материјала о Србима на Кијевској духовној академији: Петров Н. Исторический взгляд на вза-
имные отношения между сербами и русскими в образовании и литературе, Труды Киевской 
духовной академии, т. IV, 1876, 1–73; Радић Р. Образовање свештенства Српске Православне 
Цркве у 19. веку и у првој половини 20. века, Образовање код Срба кроз векове, Београд, 2003, 
101–125; Buchenau K. Just a real-life brothers. Serb-russian contacts in the ecclesiastical academy of 
Kiev (1850–1914) and in orhodox schools of interwar Yugoslavia (1920–1941), Tokovi istorije, 3–4, 
2005, 54–66; Савић М. Школовање српских ђака у Русији и митрополит Михаило, Живот и дело 
митрополита Михаила (1826–1898), Београд, 2008, 263–270; Феофан (Шкобы) иером. Серб-
ский митрополит Михаил и Россия во второй половине XIX века, http://www.bogoslov.ru/text/
print/382370.html.

2 Академијски устав из 1869. године познат је под именом „макаријевски”, према свом главном 
иницијатору и творцу, митрополиту московском Макарију (Булгакову).– Лебедев А. П. Крат-
кий очерк хода развития церковно-исторической науки у нас в России (вступительная лекция 
по истории Церкви в Московском Университете), Богословский вестник МДА, 12, 1895, 308.

3 Детаљније у: Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за ноябрь 1870 года 
(20 ноября), Труды Киевской духовной академии, т. I (февраль), 1871, 15–43.

4 О једном Србину не постоје подаци одакле је дошао.
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На успех Срба који су похађали Кијевску духовну академију утицало је 
више фактора. Поред проблема везаних за адекватно савладавање руског 
језика, као и психофизичким прилагођавањем на нову средину (Срби су се 
често разбољевали у Кијеву), главни проблем представљала је неодговарајућа 
припремљеност за изучавање прописаних предмета на Академији.5 У том 
погледу Срби су тешко могли да се упореде са својим руским колегама, који су 
Академију уписивали после завршених духовних семинарија, чији је наставни 
програм прављен са циљем одговарајуће припреме за наставак школовања на 
духовним академијама. Ипак, бивало је међу српским студентима и оних који 
су захваљујући првенствено индивидуалним интелектуалним способностима, 
успевали да надокнаде поменуте недостатке и, по резултатима, престигну 
многе своје руске колеге.

Важно је нагласити чињеницу да је школовање Срба (и уопште Јужних 
Словена) на руским духовним академијама, поред образовног, имало и ва-
жан политички значај, јер је то био један од путева за појачавање руског 
утицаја на Балкану. Због тога је руски државни апарат, на различите начине, 
био укључен у процес школовања Срба.6 На ток школовања Срба у руским 
духовним академијама највише утицаја имала је одлука Светог синода Руске 
Цркве, од 5. априла 1869. године, у којој се духовним академијама налаже 
снисхођење према страним студентима, како у вези са пријемним, тако и 
у вези са завршним испитима, као и указивање максималне помоћи током 
њиховог боравка и учења у духовним академијама, што је подразумевало 
флексибилност у погледу испуњавања многих академијских прописа.7 Ову 
одлуку, иза које је, несумњиво, стајао државни апарат (главну реч у руском 
Светом синоду имао је царски чиновник – оберпрокурор), Кијевска духовна 
академија је доследно спроводила.8

5 Говорећи о припремљености иностраних студената за похађање наставе на Кијевској духовној 
академији, њен професор Николај Иванович Петров (1840–1921) истиче да су Срби из Аустрије 
били боље припремљени од Срба из Србије и Црне Горе. – Петров Н. Скрижали памяти, Киев, 
2003, 198.

6 Руска дипломатска мрежа на Балкану представљала је логистичку базу за одабир и слање 
српских младића у руске духовне академије. Азијски департман Министарства иностраних 
послова Русије био је задужен да води бригу о Србима током њиховог школовања у Русији.

7 Одлука Синода интерпретирана према: Протоколы заседаний Совета Киевской духовной ака-
демии за сентябрь и октябрь 1869 года (10 сентября), Труды Киевской духовной академии, т. 
I (февраль), 1870, 3–4.

8 Иако је одлука Светог синода спровођена, неки професори Кијевске духовне академије су ука-
зивали на њене негативне последице.  Детаљније: Петров Н. Скрижали памяти, 198–199.
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Питомци митрополита српског Михаила (Јовановића)

Говорећи на прослави јубилеја Кијевске духовне академије, 28. септембра 
1869. године,9 митрополит српски Михаило (Јовановић) истакао је да је ова 
школа била прва која је отворила своја врата Србима и другим православним 
хришћанима југоистока Европе, због чега јој поменути народи дугују захвал-
ност.10 Будући да је и сам био васпитаник Кијевске духовне академије,11 мит-
рополит Михаило је, поред бриге за школовање сународника у другим руским 
духовним и световним школама,12 посебну пажњу обратио на њихово школо-
вање у поменутој високој духовној школи.

Питомци митрополита српског Михаила (Јовановића) на Кијевској духовној 
академији, у периоду од 1869. до 1879. године, били су: јеромонах Сава (Бараћ), 
свештеници Никола Веселиновић и Никола Ружичић, ђакон Милутин Стокић, 
Алексије Адамовић, Петар Остојић, Јеврем Илић и Милан Јефтић.

Јеромонах Сава (Бараћ) уписао се на прву годину Кијевске духовне академије 
1867. године.13 Претходно је завршио београдску Богословију и неко време радио 
као учитељ у Пећи.14 Ток његовог школовања у Кијеву могуће је пратити од школске 
1869/1870. године, када је похађао трећу годину црквено-историјског одељења 
Академије. И поред тога што његов успех на крају треће године није задовоља-
вао све прописане критеријуме,15 Савет Кијевске духовне академије је одлучио 

9 Радило се о прослави педесетогодишњице постојања реформисане Кијевске духовне академије 
(по академијском уставу из 1819. године).

10 Пятидесятилетний юбилей Киевской духовной академии, 28-го сентября 1869 года, Киев, 
1869, 18-19.

11 Милоје Јовановић (доцније митрополит Михаило) завршио је Кијевску духовну академију 
1853. године, као студент 16. генерације реформисане Академије (по академијском уставу из 
1819. године), стекавши академски степен магистра богословља – Списки студентов Киев-
ской духовной академии, Труды Киевской духовной академии, т. IV (ноябрь), 1869, 431. Ми-
трополит Михаило је био први Србин, који је на Кијевској духовној академији стекао ака-
демски степен магистра богословља.– Феофан (Шкобы) иером. Сербский митрополит Ми-
хаил и Россия во второй половине XIX века, http://www.bogoslov.ru/text/print/382370.html.

12 О овоме детаљније: Савић М. Школовање српских ђака у Русији и митрополит Михаило, 263-270.
13 Списки студентов Киевской духовной академии, Труды Киевской духовной академии, т. IV 

(ноябрь), 1869, 446.
14 Сава (Вуковић) еп. Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд–Подгорица–

Крагујевац, 1996, 433.
15 Главни проблем представљала је чињеница да јеромонах Сава није успео да положи два усме-

на испита (Свето писмо и латински језик). Поред тога, није написао један рад из Историје 
Руске цркве, што је, по програму, било обавезно. Остале оцене биле су просечне (оцена 3), 
док је из владања имао највишу оцену (оцена 5).– Протоколы заседаний Совета Киевской ду-
ховной академии за июнь, июль и август 1870 года (10 июня), Труды Киевской духовной ака-
демии, т. IV (октябрь), 1870, 13.
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да јеромонах Сава може уписати четврту годину. Као разлог за ову, очигледну, 
благонаклоност, наведено је „уважавање према иностраном пореклу”.16

Јеромонах Сава је завршио школовање на Кијевској духовној академији 
школске 1870/1871. године. Његов кандидатски рад носио је наслов Историја 
обраћања руских инородаца у хришћанство. Реферат за рад писао је професор 
Иван Малишевски. После констатације да је за рад из руске црквене историје17 
једном странцу потребно више напора него Русу, истиче да је јеромонах Сава 
показао „довољно знања и трудољубља” и да је у свом раду успео „колико је 
било могуће од њега очекивати”. Закључује да аутор заслужује академски степен 
кандидата богословља.18 Академски степен кандидата отварао је могућност 
даљег напредовања ка степену магистра, што је подразумевало полагање додат-
них испита и одбрану магистарске тезе. Међутим, како је митрополит српски 
Михаило намеравао да Саву што пре упути у Стару Србију, где је требало да 
се ангажује на отварању призренске Богословије, то је он затражио од Саве-
та Академије да му се изда потврда о стицању академског степена кандидата 
богословља, изјавивши да му је за службу у отаџбини довољан поменути ака-
демски степен.19 После завршетка Кијевске духовне академије, јеромонах Сава 
је постављен за ректора Богословије у Призрену, а касније је постао епископ 
Жичке епископије.20

Од школске 1869/1870. године до школске 1871/1872. године Кијевску ду-
ховну академију су похађали свештеник Никола Веселиновић, ђакон Милутин 
Стокић и Алексије Адамовић. Ђакон Стокић је пре доласка у Кијев завршио 
три разреда гимназије и београдску Богословију, а имао је и искуство веро-
учитељског рада у Савамалској и Теразијској полугимназији.21 Адамовић је 
завршио српску и немачку основну школу у родном Вршцу, а потом Богосло-
вију у Београду, после чега је положио учитељски испит. Пре одласка у Кијев 
обављао је дужност практиканта, прво, у неготинској епархијској, а потом у 

16 Исто, 17.
17 Јеромонах Сава је у свом завршном (кандидатском) раду анализирао мисионарску делатност 

Руске цркве међу неруским племенима (финским, туркофонским, литванским), на просто-
рима руске државе. – Садржај рада интерпретиран према: Отзыв профессора Ивана Малы-
шевскаго о сочинении иеромонаха Саввы, у: Протоколы заседаний Совета Киевской духов-
ной академии за май 1871 года (28 мая), Труды Киевской духовной академии, т. III (сентябрь), 
1871, 58–59.

18 Исто, 59.
19 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за июнь 1871 года (4 июня), Тру-

ды Киевской духовной академии, т. IV (ноябрь), 1871, 2–3. 
20 Сава (Вуковић) еп. Српски јерарси од деветог до двадесетог века, 433.
21 Пузовић П. Избор проте Милутина Стокића за тимочког епископа, Прилози за историју 

Српске православне Цркве, I, Ниш, 1997, 266.
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београдској конзисторији.22 За свештеника Веселиновића немамо податке о 
школској спреми и радном искуству пре доласка у Кијев.

Обавештење о њиховом најављеном упису прочитано је на заседању Са-
вета Академије 25. августа 1869. године.23 Извештаји о њиховом полагању 
пријемних испита прочитани су на заседању Савета Академије 10. септембра 
1870. године. На пријемном испиту се појавио само свештеник Никола Весе-
линовић, док се Алексије Адамовић и ђакон Милутин Стокић нису појавили. 
Од пет предвиђених испита, свештеник Веселиновић је положио три. Два 
испита из класичних језика (грчки и латински) уопште није полагао.24 И поред 
половичног учинка одлучено је да се Веселиновић упише на прву годину Ака-
демије, а да се Адамовићу и Стокићу омогући накнадно полагање пријемног 
испита.25

Флексибилност у примени академијских правила у односу на поменуту троји-
цу Срба показана је и на крају школске 1869/1870. године, приликом вредновања 
њиховог успеха и одлучивања о упису на другу годину Академије. Свештеник 
Никола Веселиновић, који је имао најбољи успех у односу на преосталу двоји-
цу сународника, ипак није могао да задовољи све стандарде за упис на другу 
годину. Он је похађао богословско одељење и није положио само један испит 
(философија), док је све остале положио са задовољавајућом оценом (оцена 
3). Притом, није урадио ниједан писмени рад од четири прописана.26 И поред 
непотпуно испуњених обавеза, Савет Академије је одлучио да му омогући упис 
на другу годину.27 

Милутин Стокић, који је похађао црквено-историјско одељење, остварио је 
слабије резултате од Веселиновића, што се нарочито огледало у чињеници да 
није положио усмене испите из неколико предмета (пао на испитима из Светог 
Писма и философије, док уопште није полагао испит из историје философије).28 
Као и Веселиновић, није написао ниједан од прописаних писмених радова, 

22 Српски биографски речник, 1 (А–Б), Нови Сад, 2004, 63.
23 Најављено је да свештеник Никола Веселиновић, ђакон Милутин Стокић и Алексије 

Адамовић треба да буду примљени на Академију, на основу „посебних дозвола Светог си-
нода, а по молби својих началстава”. – Протоколы заседаний Совета Киевской духовной 
академии за июль и август 1869 года (25 августа), Труды Киевской духовной академии, т. I 
(январь), 1870, 69.

24 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за сентябрь и октябрь 1869 года 
(10 сентября), Труды Киевской духовной академии, т. I (февраль), 1870, 2–3.

25 Исто, 5.
26 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за июнь, июль и август 1870 года 

(10 июня), Труды Киевской духовной академии, т. IV (октябрь), 1870, 8.
27 Исто, 15–16.
28 Исто, 9. 
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чему је узрок, сасвим извесно, било недовољно знање руског језика. Из осталих 
предмета, као и из владања, имао је задовољавајућу оцену (оцена 3).29 

Алексије Адамовић, који је похађао црквено-практично одељење, због бо-
лести уопште није полагао усмене испите, док је урадио само један писмени 
рад (из философије) са задовољавајућом оценом (оцена 3). Оцена из владања, 
такође, је била задовољавајућа (оцена 3).30

И поред недовољног успеха, Стокићу и Адамовићу је омогућено прелажење 
на другу годину, под условом да током друге половине августа 1870. године 
положе преостале испите.31

У наставку школовања поменута тројица Срба поправили су свој успех,32 
али у коначном збиру то није било довољно за стицање академског степена 
кандидата богословља. Главни проблем је и даље представљало недовољно 
познавање руског језика, што је посебно било очигледно приликом писања 
завршних радова на трећој години (школска 1871/1872. година).33 Ово је по-
себно истакнуто у реферату за Веселиновићев рад, где је наведено да је аутор 
поједине делове рада писао на српском језику.34 Слична оцена дата је за Сто-

29 Исто.
30 Исто, 10.
31 Исто, 16. На поправном испиту, у августу 1870. године, Стокић и Адамовић опет нису положи-

ли све прописане испите (Стокић није положио испит из немачког језика, а Адамовић испите 
из психологије, словесности и латинског језика). – Протоколы заседаний Совета Киевской ду-
ховной академии за сентябрь 1870 года (25 сентября), Труды Киевской духовной академии, т. 
IV (декабрь), 1870, 36. И поред оваквих резултата даље школовање наставила су обојица.  

32 У школској 1870/1871. години, на другој години студија, Веселиновић, Стокић и Ада мовић 
положили су све предвиђене испите. Свештеник Никола Веселиновић имао је следеће оцене: 
оцена 5: јеврејски језик; оцена 4: Свето писмо Старог завета, Свето писмо Новог завета, логика, 
немачки језик, патрологија и писмени рад из моралног богословља; оцена 3: психологија, 
историја философије, латински језик и писмени рад из Светог писма Новог завета. 

 Ђакон Милутин Стокић имао је следеће оцене: оцена 4: Свето писмо Старог завета, Свето 
писмо Новог завета, немачки језик, француски језик, историја древне Цркве и писмени рад 
из руске грађанске историје; оцена 3: психологија, латински језик, писмени рад из историје 
древне Цркве. 

 Алексије Адамовић имао је следеће оцене: оцена 5: немачки језик; оцена 4: латински језик, 
писмени рад из литургике и проповед из првог полугодишта; оцена 3: Свето писмо Старог 
завета, Свето писмо Новог завета, психологија, омилитика, литургика, словесност и проповед 
из првог полугодишта.- Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за июнь 
1871 года (4 июня), Труды Киевской духовной академии, т. IV (ноябрь), 1871, 34–36. 

33 Теме завршних радова: Никола Веселиновић, О суду и казнама код древних Јевреја (реферат 
писао професор Аким Олесницки); Милутин Стокић, Савремено стање Српске Цркве, (реферат 
писао професор Александар Воронов); Алексије Адамовић, Морални карактер пастира Цркве 
по изображенију Слова Божија, (реферат писао професор Петар Лашкарев).– Протоколы за-
седаний Совета Киевской духовной академии за июнь 1872 года (14 июня), Труды Киевской 
духовной академии, т. IV (октябрь), 1872, 14–15; 27–28; 37; 40–41. 

34 Исто, 15.
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кићев рад, док је Адамовићев рад најбоље оцењен.35 Професори – рецензенти 
су, благонаклони према Србима, ипак, предложили да поменути радови буду 
оцењени као задовољавајући. 

Поред реферата, на коначну одлуку Савета Академије, утицале су и оцене са 
завршних испита. Сагледавајући наведене параметре, Савет је закључио да не 
постоје услови да било који од тројице поменутих Срба стекне академски статус 
кандидата богословља. У случајевима Веселиновића и Стокића као главни разлог 
су наведени слабо оцењени завршни радови, али и слабији успех на завршним 
испитима (обојица су положила, по четири испита, са оценом 3). Адамовићев 
рад, који је оцењен позитивније, није био довољан за стицање статуса кандидата 
богословља, због чак девет испита положених са оценом 3. Одлуком Савета Ака-
демије решено је да сва тројица добију потврду о стицању звања действительный 
студент,36 о чему је обавештен српски митрополит Михаило.37 

Вративши се у Србију, сва тројица су укључена у просветни систем. Свеште-
ник Никола Веселиновић је предавао Науку хришћанску у крагујевачкој гимна-
зији (1873–1877),38 ђакон Милутин Стокић је постављен за суплента учитељске 
школе у Београду, а потом за професора београдске Богословије (1874–1877),39 
док је Алексије Адамовић предавао у београдској гимназији, смедеревској гим-
назијској реалки и великоградишкој нижој гимназији.40

Од школске 1871/1872. године до школске 1873/1874. године, Кијевску ду-
ховну академију похађао је свештеник Никола Ружичић. Претходно је завршио 
београдску Богословију.41 Ружичић је примљен на основу молбе српског митро-
полита Михаила (Јовановића), упућене митрополиту кијевском Арсенију, 11. 
септембра 1871. године. У молби је наглашена жеља младог удовог свештеника 
Ружичића да се школује на Кијевској духовној академији, да би потом могао 
предавати у српским духовним школама, у којима је био изражен недоста-
так богословски образованог кадра. Митрополит Михаило је истакао да би 
трошкове студирања поднео сам Ружичић.42 Молбу Савету Кијевске духовне 

35 Исто, 41.
36 Исто, 54.
37 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за декабрь 1872 года (22 дека-

бря), Труды Киевской духовной академии, т. II (апрель), 1873, 216.
38 Споменица гимназије у Крагујевцу 1833–1983, Крагујевац, 1989, 837.
39 Пузовић П. Избор проте Милутина Стокића за тимочког епископа, 266.
40 Српски биографски речник, 1 (А–Б), 63.
41 Сава (Вуковић) еп. Српски јерарси од деветог до двадесетог века, 357.
42 Текст молбе митрополита Михаила у: Протоколы заседаний Совета Киевской духовной ака-

демии за сентябрь и октябрь 1871 года (4 октября), Труды Киевской духовной академии, т. I 
(февраль), 1872, 80.
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академије упутио је и Ружичић. У истој изражава жељу да се упише на цркве-
но-историјско одељење и да, од класичних и нових језика, изучава латински и 
немачки. Истовремено, моли да буде ослобођен пријемног испита и као разлог 
наводи непознавање руског језика. У случају да ова молба не буде прихваћена, 
моли да пријемни испит полаже накнадно, после годину дана.43 

Размотривши наведене молбе, и поступајући по упутству Светог синода 
Руске Цркве о потреби снисхођења према страним студентима, Савет Академије 
је, 4. октобра 1871. године, одлучио да прими Ружичића, уз услов да положи 
пријемни испит, који би се састојао из усменог дела (испит из латинког језика) 
и писменог рада, који би био написан на српском језику.44 Пошто је положио 
поменуте испите, Ружичић је примљен на Академију, на заседању њеног Савета, 
15. октобра 1871. године.45

Током школске 1871/1872. године размотрено је и питање стипендирања 
Николе Ружичића. И поред првобитног става, изнетог у поменутој молби мит-
рополита Михаила (од 11. септембра 1871. године), да ће се Ружичић самостално 
финансирати, ипак је дошло до промене током пролећа 1872. године. Пошто 
је у априлу 1872. године одлучено да стипендију руског Светог синода добије 
свештеник Никола Веселиновић, који је завршавао трећу годину Академије 
и спремао се за повратак у Србију, Ружичић је упутио молбу кијевском мит-
рополиту Арсенију да он добије право коришћења поменуте стипендије, по 
Веселиновићевом скором одласку. Расправљајући о овој молби, Савет Кијевске 
духовне академије је, након разматрања Ружичићевог дотадашњег успеха,46 
одлучио да молбу прихвати и додели му поменуту стипендију.47 

Током школске 1872/1873. године, Никола Ружичић је успешно окончао другу 
и уписао трећу годину Академије. Његове оцене су биле највише (4 и 5), осим 
за предмете Свето писмо и латински језик (оцене 3).48 Током исте школске 
године обновљена му је додела стипендије Светог синода Руске Цркве, на ос-
нову његовог доброг успеха и владања, али и на основу позитивног мишљења 

43 Исто, 80–81.
44 Исто, 81.
45 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за октябрь 1871 года (15 октя-

бря), Труды Киевской духовной академии, т. I (март), 1872, 17–18.
46 Ружичићеве оцене на првој години студија: оцена 5: психологија и владање; оцена 4: Свето 

писмо Старог завета, историја старозаветне цркве, немачки језик; оцена 3: латински језик. 
Због колере није полагао испите из историје философије и древне грађанске историје.– Про-
токолы заседаний Совета Киевской духовной академии за май 1872 года (26 мая), Труды Ки-
евской духовной академии, т. III (сентябрь), 1872, 22.

47 Исто.
48 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за июнь 1873 года (8 июня), Тру-

ды Киевской духовной академии, т. IV (ноябрь), 1873, 500.
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српског митрополита Михаила, достављеног у канцеларију оберпрокурора 
Светог синода Руске Цркве.49

Пошто протоколи са заседања Савета Кијевске духовне академије за школску 
1873/1874. годину нису редовно публиковани у академијском часопису Труды 
Киевской духовной академии, податке о завршетку Ружичићевог школовања 
добијамо на основу акта Светог Синода Руске Цркве, из јула 1875. године, којим 
су од Савета Кијевске духовне академије затражена документа, везана за завр-
шетак његовог школовања, а због потребе да се о томе извести српски митро-
полит Михаило. Савет Академије је, 16. августа 1875. године, послао тражена 
документа, на основу којих се може закључити да је Никола Ружичић, 14. јуна 
1874. године, стекао академски степен кандидата богословља.50 

По повратку у Србију Никола Ружичић (монашко име Никанор) био је 
професор и ректор београдске Богословије,51 а потом епископ, прво, жички 
(1886–1889), а потом нишки (1898–1911).52

Преостала тројица питомаца митрополита Михаила били су Петар Остојић, 
Јеврем Илић и Милан Јефтић. 

Петар Остојић и Јеврем Илић, који су завршили београдску Богословију 
и који су две године радили као учитељи у српским народним школама, при-
мљени су, током школске 1872/1873. године, у Кијевску духовну академију, као 
стипендисти српске владе. Молбу за њихов пријем српски митрополит Ми-
хаило је упутио кијевском митрополиту Арсенију, 29. новембра 1872. године. 
Како је молба упућена неколико месеци после завршених пријемних испита, 
митрополит Михаило је замолио да поменута двојица Срба буду примљени у 
Кијевску духовну академију, да би током школске 1872/1873. године слушали 
предавања на црквено-практичном одељењу и на тај начин се спремили за 
пријемни испит и упис на прву годину, на почетку следеће школске године.53 
Савет академије је одлучио да Остојић и Илић могу, током другог полугодишта, 
похађати предавања на црквено-практичном одељењу и на тај начин се при-
премати за упис на прву годину, који би уследио пред почетак следеће школске 
године.54 

49 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за декабрь 1872 года (22 дека-
бря), Труды Киевской духовной академии, т. II (апрель), 1873, 212–213.

50 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (16 августа 1875 года), Труды Ки-
евской духовной академии, т. I (январь), 1876, 6–7.

51 Игњатије (Марковић), Сто седамдесет пет година Богословије Светог Саве у Београду (1836-
2011), Београд, 2011, 77–80.

52 Сава (Вуковић) еп. Српски јерарси од деветог до двадесетог века, 357.
53 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за декабрь 1872 года (22 дека-

бря), Труды Киевской духовной академии, т. II (апрель), 1873 210–211.
54 Исто, 211–212.
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Милан Јефтић, Србин из Новог Пазара (Турска), који је завршио београдску 
Богословију, у Кијев је стигао крајем школске године 1873/1874. године, а по 
препоруци руског конзула у Београду и на основу одобрења Азијског департмана 
Министарства иностраних дела Русије.55 Почетком школске 1874/1875. године 
уписао се на прву годину Академије.56 Услед слабог познавања руског језика, 
Јефтић није успео да на крају прве године положи испите неопходне за упис 
на другу годину академије, због чега је враћен, још једанпут, на прву годину.57 

Од поменуте тројице, најбољи успех остварио је Петар Остојић, стекав-
ши академски степен кандидата богословља. Његов завршни рад, написан на 
крају школске 1875/1876. године, под насловом Настанак и садржај Прве књиге 
Јездрине, на основу реферата ректора Академије, епископа Филарета (Фила-
ретова), сврстан је међу четири најбоља завршна рада, од укупно тридесет и 
три, колико их је те године написано.58 Даље школовање Остојић је наставио 
на Петроградској духовној академији.59

Исте школске године, школовање у Кијеву је завршио Јеврем Илић. Рефе-
рат за његов завршни рад, под насловом Порекло сизеренске власти папског 
престола над словенским државама, написао је професор Алексеј Розов. После 
изношења низа замерки,60 рецензент је закључио да Илићев рад не задовољава 
критеријуме за стицање академског статуса кандидата богословља.61 На основу 
овог реферата, Савет Академије одлучио је да Илића отпусти са академским 
степеном действительный студент.62 По повратку у Србију Јеврем Илић био 
је професор и ректор београдске Богословије.63

55 Исто, 301–302.
56 Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1874/1875 учебный год, Труды Киевской 

духовной академии, т. IV (ноябрь), 1875, 58.
57 После неуспешног полагања испита из психологије и Светог писма, Јефтић је прекинуо даље 

полагање испита из прве године.– Исто, 81.
58 Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1875/1876 учебный год, Труды Киевской 

духовной академии, т. IV (ноябрь), 1876, 56.
59 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (3 апреля 1877 года), Труды Ки-

евской духовной академии, т. III (август), 1877, 267–268.
60 Професор Розов је оценио да Илић није у довољној мери обрадио главно питање, које проис-

тиче из наслова његовог завршног рада. Рад је писан „на брзину”, уз мноштво фактографских 
грешака и логичких недоследности у распореду градива. Коришћена литература оцењена је 
као недовољна, руски језик, којим је рад писан, као слаб.– Протоколы заседаний Совета Ки-
евской духовной академии (14 июня 1876 года), Труды Киевской духовной академии, т. IV 
(декабрь), 1876, 466–470.

61 Исто, 470.
62 Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1875/1876 учебный год, Труды Киевской 

духовной академии, т. IV (ноябрь), 1876, 64.
63 Божић Н. Д. Јеврем А. Илић, Весник Српске Цркве, свеска VI – јун, 1899, 533–538.
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Најслабији успех имао је Милан Јефтић. Он је похађао Кијевску духовну ака-
демију закључно са школском 1877/1878. годином и крајем 70-их година XIX века 
био је једини Србин на поменутој школи. Школску 1875/1876. годину Милан 
Јефтић је завршио са три неположена испита, школску 1876/1877. годину са два, 
а на крају школске 1877/1878. године, поред лоших оцена (просек оцена 2,25), 
није написао завршни рад. Због свега овога Милан Јефтић је на крају школске 
1877/1878. године отпуштен из Академије без икаквог академског звања.64 

Поред анегдота везаних за Јефтићеве одговоре на испитима, којих су се 
годинама касније присећали професори Кијевске духовне академије,65 „случај 
Јефтић” послужио је као основа за обраћање Савета Кијевске духовне академије 
Канцеларији оберпрокурора Светог синода, у којој је захтевано пооштравање 
критеријума за даље школовање Јужних Словена на Академији. У поменутом 
обраћању, од 31. августа 1876. године, предложено је да се јужнословенским 
институцијама, које предлажу кандидате за упис на Кијевску духовну ака-
демију, предочи да шаљу добро припремљене кандидате. Као алтернатива, 
предложено је да јужнословенски кандидати, пре уписа на Кијевску духовну 
академију, похађају неку од руских духовних семинарија, или нижих духовних 
училишта, што би представљало добру припрему за Академију. Овакав предлог 
је, између осталог, образложен потребом да се сачува углед Кијевске духовне 
академије, чији су васпитаници у матичним земљама третирани као предста-
вници исте, а који су често, на основу препорука руског Светог синода о снис-
хођењу према странцима, завршавали Академију мимо стриктних академијских 
прописа.66 

Питомци Српског народног сабора из Сремских Карловаца

Године 1870, Српски народни сабор из Сремских Карловаца послао је у Кијев-
ску духовну академију четворицу Срба.67 То су били свештеници Милутин 
Думић и Љубомир Купусаревић, и лаици Георгије Мургуловић и Јован Борота. 

64 Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1877/1878 учебный год, Труды Киевской 
духовной академии, т. IV (ноябрь), 1878, 294. Милан Јефтић је накнадно (школске 1890/1891. 
године) положио све прописане испите и стекао академски степен действительный сту-
дент.– Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1890/1891 учебный год, Труды 
Киевской духовной академии, т. IV (ноябрь), 1891, 312.

65 Петров Н. Скрижали памяти, 198.
66 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (31. августа 1876 года), Труды 

Киевской духовной академии, т. I (март), 1877, 70–71.
67 Петров М. Питомци Српског народног сабора у Сремским Карловцима на Кијевској духовној 

академији, 165.
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Они су послати у Кијев да би изучили одређене богословске предмете, које би 
касније предавали у карловачкој Богословији.68 

Због административних проблема са аустријским властима, поменути Срби 
су сукцесивно пристизали у Кијев. Думић и Мургуловић су се на прву годину 
уписали школске 1870/1871. године, Купусаревић школске 1871/1872. године, 
а Борота школске 1872/1873. године. Пре доласка у Кијев, Думић је завршио 
гимназију у Винковцима и Богословију у Сремским Карловцима,69 Купусаревић 
гимназије у Винковцима и Сегедину и Богословију у Вршцу,70 Борота Бого-
словију у Плашком,71 док о Мургуловићевом претходном образовању немамо 
података.

Думић, Мургуловић и Купусаревић су закаснили на пријемне испите, али 
су и поред тога примљени на Академију.72 Сва четворица питомаца Српског 
народног сабора школовала су се по посебном програму, који је подразумевао 
скраћени, двогодишњи курс одабраних предмета, које би касније предавали у 
карловачкој Богословији.73 Думић је на богословском одељењу изучавао следеће 
науке: Свето писмо Старог завета, Свето писмо Новог завета, јеврејски језик и 
библијску археологију. Мургуловић је на црквено-практичном одељењу изучавао 
следеће: пастирско богословље, омилитику, литургику и црквено право,74 док је 

68 Као стипендисти Српског народног сабора, поменута четворица Срба обавезала су се да 
ће, по завршетку школовања у Кијеву, шест година предавати у карловачкој Богословији.– 
Гавриловић Н. Карловачка Богословија (1794–1920), Сремски Карловци, 1984, 66.

69 Косовац М. Српска православна митрополија карловачка – по подацима од 1905. године, 
Сремски Карловци, 1910, 725.

70 Исто, 459.
71 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за сентябрь 1872 года (1 сеня-

бря), Труды Киевской духовной академии, т. I (февраль), 1873, 66.
72 Пријемни испити су одржавани крајем августа. Думић и Мургуловић су у Кијев стигли у окто-

бру 1870. године (Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1870/1871. учебный год, 
Труды Киевской духовной академии, т. IV (октябрь), 1871, 22–23), Купусаревић у новембру 
1871. године (Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за декабрь 1871 года 
(10 декабря), Труды Киевской духовной академии, т. II (май), 1872, 3–4), док је само Борота сти-
гао на време и положио пријемни испит, у августу 1872. године. Борота је на пријемном испиту 
добио следеће оцене: оцена 4: догматско богословље, историја Цркве и писмени рад; оцена 5: 
латински језик (Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за сентябрь 1872 
года (12 сенября), Труды Киевской духовной академии, т. I (февраль), 1873, 78).

73 Српски народни сабор је на седници од 6. јуна 1871. године донео одлуку да се упути молба 
Савету Кијевске духовне академије да се поменутим Србима омогући студирање по посебном 
режиму, у оквиру кога би изучавали само одређене богословске науке, које би касније предавали 
у карловачкој Богословији.– Садржај молбе интерпретиран према: Протоколы заседаний Со-
вета Киевской духовной академии за октябрь 1871 года (15 октября), Труды Киевской духов-
ной академии, т. I (март), 1872, 21–22.

74 Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1871/1872 учебный год, Труды Киевской 
духовной академии, т. IV (ноябрь), 1872, 27.



362 СРПСКЕ СТУДИ ЈЕ III / SERBIAN STUDIES III

Купусаревић изучавао црквеноисторијске науке.75 За разлику од поменуте троји-
це стипендиста Српског народног сабора, Јован Борота уписан је као редован 
студент богословског одељења Академије. Молбу за његов пријем упутио је, 11. 
марта 1872. године, епископ будимски Арсеније (Стојковић), администратор 
Српске патријаршије у Сремским Карловцима.76 Међутим, већ после непуна 
два месеца проведена на Академији Борота је затражио промену свог статуса. 
Седамнаестог новембра 1872. године, администратор Српске патријаршије у 
Сремским Карловцима епископ пакрачки Никанор (Грујић) упутио је молбу 
Савету Кијевске духовне академије, у којој моли да Борота буде пребачен из 
статуса редовног студента у статус ванредног слушаоца одређених предмета, као 
што је то случај са преосталом тројцом Срба, стипендистима Српског народног 
сабора. На седници Савета Академије, од 22. децембра 1872. године, прихваћено 
је да Борота слуша предавања и полаже испите из следећих предмета: догматско 
богословље, морално богословље, основно богословље и упоредно богословље.77 

Током школске 1872/1873. године, Думић, Мургуловић и Купусаревић завр-
шили су школовање на Кијевској духовној академији. Они су, на основу посеб-
них молби, полагали завршне испите, пре редовних рокова. Думић је полагао 
завршне испите од 29. до 31. јануара,78 а Мургуловић и Купусаревић од 18. до 
21. априла 1873. године.79 Пошто су успешно положили испите, сва тројица су 
добила потврде о положеним испитима и уверења о оспособљености за преда-
вање одређених предмета у Богословији у Сремским Карловцима.80 

Јован Борота је школовање на Кијевској духовној академији завршио крајем 
априла 1874. године, положивши испите из основног, моралног и догматског 
богословља и написавши три писмена рада.81 На основу овога, Савет Кијевс-

75 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за декабрь 1871 года (10 дека-
бря), Труды Киевской духовной академии, т. II (май), 1872, 3–4.

76 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за сентябрь 1872 года (1 сеня-
бря), Труды Киевской духовной академии, т. I (февраль), 1873, 66.

77 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за декабрь 1872 года (22 дека-
бря), Труды Киевской духовной академии, т. II (апрель), 1873, 209–210.

78 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за февраль 1873 года (9 февра-
ля), Труды Киевской духовной академии, т. III (июль), 1873, 289.

79 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за апрель 1873 года (27 апреля), 
Труды Киевской духовной академии, т. III (сентябрь), 1873, 402–403.

80 Думић је добио потврду о оспособљености за предавање библијских предмета (Свето писмо 
Старог завета, Свето писмо Новог завета, библијска археологија и јеврејски језик), Мургуловић 
за предавање пастирског богословља, литургике и канонског права, а Купусаревић за предавање 
црквеноисторијских предмета (старозаветна историја, древна црквена историја и новија цркве-
на историја). 

81 Теме два рада изабрао је сам Борота (Брзо ширење и чудесни опстанак хришћанства као доказ 
његовог божанског порекла; Разматрање новог римокатоличког догмата о непорочном зачећу 
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ке духовне академије издао му је, 3. маја 1874. године, потврду о положеним 
испитима и уверење о оспособљености за предавање поменутих предмета у 
Богословији у Сремским Карловцима.82

По завршетку школовања у Кијеву, Милутин Думић и Љубомир Купусаревић 
су неколико година предавали у карловачкој Богословији,83 да би потом отишли 
на парохије у Меленце, односно Сомбор.84 Јован Борота је, после кратког рада 
у задарској Богословији, 1877. године почео рад у карловачкој Богословији, где 
је у два наврата био ректор.85 Једино Георгије Мургуловић није испунио обавезу 
преузету пред Српским народним сабором, оставши у Русији на чиновничком 
послу.86

Срби из Црне Горе

У периоду од 1869. до 1879. године, на Кијевској духовној академији школо-
вала су се тројица Срба из Црне Горе. То су били: Иван Вукотић, Вуко Поповић 
и Митар Бакић. Њихово школовање у Кијеву било је повезано са појачаном 
потребом за богословски образованим кадром, који би предавао у новоотво-
реној цетињској Богословији (1869). О Вукотићевом образовању пре доласка 
у Кијев немамо података, док су Поповић и Бакић послати у Кијев као најбољи 
ђаци прве генерације цетињске Богословије.87

Иван Вукотић је похађао Кијевску духовну академију од школске 1869/1870. 
године до школске 1871/1872. године. Почев од пријемног испита, па све до 
завршног рада, у случају Вукотића примењиване су препоруке руског Светог 
синода о потреби снисхођења према иностраним студентима. И поред тога што 
није положио пријемни испит (положио само два од предвиђених пет испи-
та), одлуком Савета Академије, од 10. септембра 1869. године, примљен је као 

Пресвете Дјеве Марије), а једну тему одредила је испитна комисија (О свеопштости морал-
ног закона пројављеног у савести).– Протоколы заседаний Совета Киевской духовной акаде-
мии за май (3 мая 1874 года), Труды Киевской духовной академии, т. II (июнь), 1874, 307–308.

82 Исто, 308.
83 Думић је у карловачкој Богословији радио у периоду од 1875. до 1877. године, а Купусаревић 

у периоду од 1875. до 1883. године.– Гавриловић Н. Карловачка Богословија (1794–1920), 
67–72.

84 Думић је 32 године био парохијски свештеник у Меленцима, а Купусаревић 23 године у Сом-
бору.– Косовац М. Српска православна митрополија карловачка, 725; 459.

85 Гавриловић Н. Карловачка Богословија (1794–1920), 69–75.
86 Исто, 66.
87 Кондић П. Цетињска Богословија (1863–1945), Цетиње, 2005, 80.
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редован студент црквено-историјског одељења Академије.88 На другу годину 
студија уписан је и поред тога што није успео да положи пет испита са прве 
године (Свето писмо, философија, историја философије, латински и немачки 
језик).89 Пошто је и на другој години остварио лош успех (није положио четири 
испита),90 Савет Кијевске духовне академије обратио се, 23. јуна 1871. године, 
Канцеларији оберпрокурора Светог синода Руске Цркве, известивши о лошем 
успеху Вукотића и предложивши прекид његовог даљег школовања. Имајући на 
уму чињеницу да се радило о страном студенту, уследиле су консултације између 
Светог синода Руске Цркве и Азијског департмана Министарства спољних по-
слова Руског царства. После консултација одлучено је да се цео случај препусти 
Савету Кијевске духовне академије, који је, на седници од 17. септембра 1871. 
године, одлучио да прекине даље школовање Вукотића.91 Преокрет у „случају 
Вукотић” уследио је почетком октобра 1871. године, када је Савет Академије, 
позивајући се на одлуку Светог синода Руске Цркве о неопходности снисхођења 
према страним студентима, уважио Вукотићеву молбу да продужи школовање.92 
Иван Вукотић је завршио школовање на Кијевској духовној академији школске 
1871/1872. године, стекавши академски степен действительный студент.93

Вуко Поповић и Митар Бакић уписали су се на прву годину Академије у 
школској 1873/1874. години.94 О самом току школовања Вука Поповића не 
88 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за сентябрь и октябрь 1869 года 

(10 сентября), Труды Киевской духовной академии, т. I (февраль), 1870, 5.
89 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за июнь, июль и август 1870 года 

(10 июня), Труды Киевской духовной академии, т. IV (октябрь), 1870, 9; 16.
90 Вукотић није положио испите из психологије, историје философије, логике и латинског језика. 

Из свих преосталих предмета имао је оцену 3.– Протоколы заседаний Совета Киевской ду-
ховной академии за июнь 1871 года (4 июня), Труды Киевской духовной академии, т. IV (но-
ябрь), 1871, 35.

91 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за сентябрь 1871 года (17 сентя-
бря), Труды Киевской духовной академии, т. I (февраль), 1872, 28–30.

92 Иван Вукотић је као разлог свог слабог успеха навео недовољно знање руског језика, те је 
замолио да у следећој школској години, уместо дотадашњег смештаја изван академијског 
комплекса, буде смештен у академијски интернат, међу руске студенте, што ће му помоћи у 
усавршавању знања руског језика и лакшем полагању испита.– Протоколы заседаний Сове-
та Киевской духовной академии за октябрь 1871 года (4 октября), Труды Киевской духовной 
академии, т. I (февраль), 1872, 73–74.

93 Вукотић није успео да положи пет завршних испита, а његов завршни рад Део историје 
Православне Црногорске цркве од пада српске државе до садашњег времена, лоше је оцењен 
од стране професора-рецензента Михаила Коваљницког.– Протоколы заседаний Совета Ки-
евской духовной академии за июнь 1872 года (14 июня), Труды Киевской духовной академии, 
т. IV (октябрь), 1872, 27–28. 

94 О томе да су Вуко Поповић и Митар Бакић, током школске 1873/1874. године, похађали прву 
годину Академије, сведоче њихове молбе, од 22. марта 1874. године, упућене Савету Академије 
да им буде одложено полагање испита из прве године, и да буду ослобођени полагања испи-
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постоје детаљнији подаци, изузев информације да је на крају школске 1875/1876. 
године искључен из Академије, због тога што се током читаве школске године 
није појавио у Кијеву.95 Управо поменуте школске године, Вуко Поповић је 
предавао у цетињској Богословији.96

Митар Бакић је на крају школске 1875/1876. године, захваљујући добрим 
оценама на завршном испиту и добро оцењеном завршном раду, под насловом 
Црна Гора под управом владика (резензент – професор Иван Малишевски), 
стекао академски степан кандидата богословља.97 Даље школовање наставио 
је на Петроградској духовној академији.98

Срби из Далмације

Године 1867. на прву годину Кијевске духовне академије су се уписала двојица 
Срба из Далмације – Никола Милаш и Љубомир Вујновић. Обојица су у Кијев 
отишла на препоруку старешине Руске Цркве при руском посланству у Бечу, 
Михаила Фјодоровича Рајевског.99

Вујновић је, на сопствени захтев, почетком школске 1869/1870. године, пре-
мештен на Петроградску духовну академију,100 док је Милаш школовање завршио 
на Кијевској духовној академији. 

Милаш је током школовања у Кијеву имао добар успех.101 Похађао је цркве-
но-практично одељење Академије. Његов успех могуће је детаљније пратити од 
школске 1869/1870. године, на основу објављених протокола са заседања Савета 
Кијевске духовне академије. Поменуте школске године, на крају треће године 
студија, задовољио је критеријуме за прелазак на четврту годину. Усмене испите 

та из латинског језика.- Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (26 мар-
та 1874 года), Труды Киевской духовной академии, т. I (февраль), 1874, 279–280.

95 Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1875/1876 учебный год, Труды Киевской 
духовной академии, т. IV (ноябрь), 1876, 66.

96 Кондић П. Цетињска Богословија (1863–1945), 88.
97 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (14 июня 1876 года), Труды Ки-

евской духовной академии, т. IV (декабрь), 1876, 427–429.
98 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (3 апреля 1877 года), Труды Ки-

евской духовной академии, т. III (август), 1877, 267–268.
99 О овоме детаљније видети у: Јачов М. Аутобиографија Никодима Милаша, Мешовита грађа, 

књ. 12, Београд, 1983, 29.
100 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (1 сентября 1869 года), Труды 

Киевской духовной академии, т. I (март), 1870, 3.
101 О томе како је сам Милаш доживео свој боравак у Кијевској духовној академији, видети у: 

Јачов М. Аутобиографија Никодима Милаша, 30–33. 
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је положио са задовољавајућом оценом (оцена 3), два писмена рада су оцењена 
као веома задовољавајућа (оцене 4–5), а један као задовољавајући (оцена 3). 
Владање је оцењено као веома задовољавајуће.102 На основу наведеног успеха, 
Савет Кијевске духовне академије, на заседању од 10. јуна 1870. године, донео 
је одлуку о преласку Николе Милаша са треће на четврту годину Академије.103 

Током школске 1870/1871. године Никола Милаш написао је завршни рад под 
насловом Номоканон у XIV наслова. Реферат за Милашев рад писао је професор 
Петар Лашкарев.104 После краћег излагања садржаја рада,105 Лашкарев је изрекао 
низ похвала на рачун аутора. Нагласио је његово одлично познавање историје и 
литературе црквеног права, као и способност да вишестрано обради предметно 
питање. Истакао је да је руски језик којим је рад написан, „довољно правилан 
и јасан” и поред чињенице да је аутор странац. Закључио је да рад испуњава 
све услове да његов аутор стекне академски степен кандидата богословља.106

Стекавши академски степен кандидата богословља, Никола Милаш је добио 
могућност да наставком школовања стекне академски степен магистра бого-
словља. Пре повратка у Далмацију (1871), он је положио све испите предвиђене 
за стицање магистарског степена, стекавши статус магистранта.107 Академски 
степен магистра богословља Милаш је стекао девет година касније (1880). Епис-
коп далматински Стефан Кнежевић упутио је 15. децембра 1879. године писмо 
савету Кијевске духовне академије, са молбом да тадашњем ректору задарске 
Богословије, протосинђелу Никодиму (Милашу), додели академски степен ма-
гистра богословља. У образложењу је навео да је Милаш положио све предвиђене 
магистарске испите и да је написао већи број научних радова, посебно у области 
канонског права (доставио је и списак радова). Како је за стицање академског 
степена магистра, поред положених испита, било неопходно написати и одбра-

102 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за июнь, июль и август 1870 года 
(10 июня), Труды Киевской духовной академии, т. IV (октябрь), 1870, 13–14.

103 Исто, 17.
104 Отзывы экстраординарнаго профессора П. Лашкарева о сочинениях студентов Н. Милаша, 

П. Трипольского, О. Моргульца и В. Пятина, у: Протоколы заседаний Совета Киевской ду-
ховной академии за май 1871 года (14 мая), Труды Киевской духовной академии, т. III (сен-
тябрь), 1871, 20–21.

105 Милаш је у уводном делу рада дао преглед историје црквеног права до цариградског патријарха 
Фотија, као и кратку Фотијеву биографију. У главном делу рада бавио се питањем времена 
писања Номоканона, као и истраживањем његовог првобитног садржаја. Затим је обрадио 
Фотијеве допуне у поменутом канонском зборнику, као и потоњи значај истог за развој ка-
нонског права Православне Цркве (каснији коментари, преводи и издања Номоканона у XIV 
наслова).– Исто, 20.

106 Исто, 20–21.
107 Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1870/1871 учебный год, Труды Киевской 

духовной академии, т. IV (октябрь), 1871, 19.
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нити магистарску дисертацију, то је епископ Стефан предложио да се дотада-
шњи Милашев научни рад верификује као довољан за поменуту научну титулу, 
уз молбу да се ослободи обавезе јавне одбране магистарске дисертације, због, 
како је навео, бројних Милашевих обавеза и велике удаљености од Кијева.108 
Савет Кијевске духовне академије усвојио је ову молбу, уз напомену да Милаш 
мора одабрати један свој рад, који би предложио за магистарску дисертацију.109 
Одговарајући на овај захтев, Милаш је у мају 1880. године, предложио свој рад 
Достојанства у Православној Цркви по црквено-правним изворима до XIV века, 
што је од стране Савета Академије прихваћено.110 На основу позитивног реферата 
професора Петра Лашкарева, Савет Академије је у октобру 1880. године одлучио 
да Никодиму (Милашу) додели академску титулу магистра богословља,111 што 
је, 12. јануара 1881. године, потврдио и Свети синод Руске Цркве.112 На тај начин, 
Никодим (Милаш), потоњи епископ далматинско-истријски (1890–1911),113 постао 
је трећи Србин, који је на Кијевској духовној академији стекао академску титулу 
магистра богословља.114

Закључак

Сумирајући резултате школовања Срба на Кијевској духовној академији, у 
периоду од 1869. до 1879. године, може се констатовати да су они, у одређеном 
степену, били показатељ стања српског школства (посебно богословског) у по-
менутом периоду. Од осамнаесторице Срба,115 највише их је дошло из београдске 

108 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (25 января 1880 года), Труды Ки-
евской духовной академии, т. III (сентябрь), 1880, 155–157.

109 Исто, 158.
110 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (13 июня 1880 года), Труды Ки-

евской духовной академии, т. IV (декабрь), 1880, 323–324.
111 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (24 октября 1880 года), Труды 

Киевской духовной академии, т. I (март), 1881, 50–53.
112 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии (23 января 1881 года), Труды Ки-

евской духовной академии, т. II (май), 1881, 138–140.
113 Сава (Вуковић) еп. Српски јерарси од деветог до двадесетог века, 366.
114 Пре Милаша, магистарске титуле на Кијевској духовној академији стекли су Милоје Јовановић 

(потоњи митрополит српски Михаило) и Милан Костић (потоњи први ректор цетињске 
Богословије).- Списки студентов Киевской духовной академии, Труды Киевской духовной 
академии, т. IV (ноябрь), 1869, 431; 442.

115 Осамнаести Србин који се помиње у протоколима са заседања Савета Кијевске духовне 
академије јесте Стефан Јоакимовић. Једини подаци о његовом школовању у Кијеву тичу 
се године уписа (школска 1874/1875. година) и године када је искључен из Академије због 
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Богословије (7), док су остали долазили махом из карловачке и цетињске, 
али и других богословија при епископским седиштима (Вршац, Плашко). 
Њихов успех био је следећи: академски степен магистра богословља стекао 
је један српски студент; академски степен кандидата богословља стекла су 
четворица српских студената; академски степен действительный студент 
стекла су шесторица српских студената; посебно уверење о положеним испи-
тима ради предавања одређених предмета у локалним богословијама стекла 
су четворица српских студената; без икаквог академског звања отпуштена 
су двојица српских студената; један српски студент премештен је на другу 
духовну академију.116

SERBS AT THE KIEV SPIRITUAL ACADEMY (1869–1879)

Summary:

Between 1869-1879, there were eighteen Serbian students at the Kiev Spiritual 
Academy. Eight of them were the students of the Serbian Metropolitan Michael (Jo-
vanovic), four from the Serbian National Assembly of Sremski Karlovci, three stu-
dents came from Montenegro and two from Dalmatia; and for the last one there are 
no information where he came from. Th e course of their studies could be followed 
in the Protocols from the Kiev Spiritual Academy Council meetings, which were 
published in the Academy magazine, Труды Киевской духовной академии, from 

непојављивања у њој (школска 1875/1876. година).- Отчет о состоянии Киевской духовной 
академии за 1874/1875 учебный год, Труды Киевской духовной академии, т. IV (ноябрь), 1875, 
58; Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1875/1876 учебный год, Труды Киев-
ской духовной академии, т. IV (ноябрь), 1876, 66.

116 У дисертационом фонду Кијевске духовне академије (Фонд 304), који се чува у Институту ру-
кописа Националне библиотеке Украјине (ИР НБУВ), сачувани су завршни радови следећих 
српских студената, из периода од 1869. до 1879. године: Николе Веселиновића (539), Ива-
на Вукотића (558), Јеврема Илића (676), Николе Милаша (487), Петра Остојића (663), Ни-
коле Ружичића (596), Саве (Бараћа) (505) и Милутина Стокића (553) (у заградама се нала-
зе бројеви, који означавају сигнатуре поменутих завршних радова, у оквиру Фонда 304 ИР 
НБУВ).– Преузето из: Крайняя О. А. Диссертационный фонд Киевской духовной академии 
в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, Труды 
Киевской духовной академии, 11, 2009, 164–192.

*  Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси (Ев. бр. 177014).
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1869. In the same year, a new constitution started to be implemented for the Russian 
spiritual academies, according to which they were divided into three departments 
(Department of Th eology, Department of Applied Church Ministry and the Depart-
ment of Church History). During the four-year’s schooling at the Russian spiritual 
academies, one could acquire the following academic degrees: действительный 
студент, Th eology Graduate and Th eology Master. 

Th ere were various problems the Serbian students encountered at the Academy: 
poor knowledge of the Russian language, frequent sickness as they were not used to 
the Kiev climate and money problems. In addition, their schooling was aff ected by 
the Russian Holy Synod decision from 5 April 1869, which recommended to all the 
Russian spiritual academies to be highly fl exible in implementing academic rules 
with regard to the students, meaning lowering the standards at exam grading as well 
as at grading the fi nal papers. 

Th e students of the Serbian Metropolitan, Michael (Jovanovic) were: hieromonk Sava 
(Barac), priests Nikola Veselinovic and Nikola Ruzicic, deacon Milutin Stokic, Aleksije 
Adamovic, Pеtаr Оstојić, Јеvrеm Ilić and Мilаn Јеft ić. Before coming to Kiev, they had 
all fi nished the Belgrade Th eological Seminary. Th e following students had the graduate 
academic degree: hieromonk Sаvа (Bаrаć), priests Nikоlа Ružičić and Pеtаr Оstојić. 
Th e following had a degree of a действительный студент: priest Nikоlа Vеsеlinоvić, 
deacon Мilutin Stоkić, Аlеksiје Аdаmоvić, Јеvrеm Ilić and nаlater on, Мilаn Јеft ić. 

Th e Serbian National Assembly of Sremski Karlovci students were: priests Мilutin 
Dumić and Ljubоmir Kupusаrеvić, and laymen Gеоrgiје Мurgulоvić and Јоvаn 
Bоrоtа. Before going to Kiev they had studies at the Serbian Orthodox seminaries 
in the Austrian Monarchy (the seminaries in Sremski Karlovci, Vrsac and Plaski). 
All four attended the Kiev Spiritual Academy by a special curriculum (two years), 
which meant studying certain subjects which they would later on teach at the Karlovci 
Seminary. Th ey completed the schooling, acquiring certifi cates for the work at the 
Sremski Karlovci Seminary. 

Th e Serbs coming from Montenegro were: Ivаn Vukоtić, Vukо Pоpоvić and Мitаr 
Bаkić. Th ey were sent to Kiev in order to get ready to lecture at the newly opened 
Cetinje Seminary (1869). Мitаr Bаkić acquired a graduate degree, Ivаn Vukоtić the 
действительный студент degree and Vukо Pоpоvić left  the Academy without an 
academic degree. 

Th e Serbs coming from Dalmatia were: Nikоlа Мilаš and Ljubоmir Vuјnоvić. 
Мilаš fi nished his schooling at the Kiev Spiritual Academy, whereas Vuјnоvić moved 
to the Petersburg Spiritual Academy. Мilаš fi rst acquired the graduate degree and 
later on the master one. 

Th e Protocols from the Kiev Spiritual Academy Council meeting mention another 
Serbian student (Stеfаn Јоаkimоvić), who aft er a year of unjustifi ed absence, was 
expelled from the Academy. 
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Out of the eighteen Serbs studying at the Kiev Spiritual Academy between 1869 
and 1879, later on three became the Serbian Orthodox Church bishops, (Sаvа (Bаrаć), 
Nikоdim (Мilаš) and Nikаnоr (Ružičić), while the rest of them were active in the 
Serbian educational system, mostly lecturing at the Belgrade, Karlovci and Cetinje 
seminaries.
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О НОВИМ АСПЕКТИМА ПРОГЛАСА СРБИЈЕ КРАЉЕВИНОМ 
ПОВОДОМ СТОТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ (1882–2012)1

Апстракт: Циљ овог рада јесте да преиспита околности под којима је извршено 
проглашење Србије краљевином 1882. године, те да са аспекта домаћих и неких нових 
докумената из страних архива осветли праве намере главних актера тог чина ради 
ревалоризације конкретног историјског догађаја и ближег одређења његовог значаја 
по српску државу и нововековне династије.

Кључне речи: Краљевина Србија, Милан Обреновић, велике силе, Румунија, Бугар-
ска, Црна Гора, државни празници, Обреновићи, Карађорђевићи, династије

* * *

Дан прогласа Србије краљевином 6. марта 1882. године,2 могао би се при-
дружити читавом низу потиснутих српских државних празника. Или, како 
je Стојан Новаковић рекао још давне 1904, то је један од „затрпаних” датума, 
којих је српска историја пуна.

Ривалство које је растрзало две домаће династије главни је узрочник што 
су се у доба Карађорђевића славили Сретење и Орашац, а у доба Обреновића 
Таково и Цвети. Када Карађорђевићеви после стогодишњице Првог устанка 
1904. године нису хтели да обележе турску предају градова кнезу Михаилу 

1 Рад настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси (Ев. бр. 177014)

2 Сви датуми у основном тексту су по Новом календару, ако није другачије наглашено.
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18. априла 1867, Новаковић је у новој „демократској” ери морао да, под псеудо-
нимом Дарданус, пише опомињући текст у којем осуђује нове властодршце за 
однос према значајним историјским датумима. Између осталог, он вели: „Ми не 
знамо ко ту добија, али добро знамо ко губи. Губи зацело српски народ, јер му 
се вређа и омаловажава и хоће да претрпа данас једна, а сутра друга политичка 
историја.” И, на самом крају, Новаковић поручује: „Историја је образ народа. 
Ко њу губи, име своје губи.”3

Налазимо се сто осам година удаљени од опомене Новаковићеве, за коју 
данас ретко ко зна. Када се 2007. године, на позив ТАНЈУГ-а, окупила група 
историчара да поводом 125 година од прогласа краљевине прокоментарише и 
подсети на значај тог чина, у сали је било свега три новинара. Сутрадан се, од 
свих дневних новина, једно у Гласу јавности појавио текст, у коме је предмет 
разговора насловљен сугестивно и претенциозно „Прескупа српска круна”.4 У 
појединим дневним весницима тек по која дворедна нотица! Наравно, оно што 
није атрактивно са становишта тржишта, нема му места у дневној штампи. О 
каквом онда креирању јавног мњења и утицајима на свест и укус читалачке 
публике можемо говорити? Очигледно, само о селективним и спорадичним, а 
врло често истргнутим из миљеа и подређеним дневнополитичким захтевима, 
овога пута нашег, „новог доба”.

Међутим, тренутно имамо за циљ да подсетимо на околности под којима 
је извршено проглашење Краљевине. Иако је Дан краљевине избрисан са ли-
сте државних празника после свирепог уклањања Обреновића 1903, династија 
наследница, односно Карађорђевићи, преузели су краљевску титулу, која им је 
значајно подигла углед у међународној заједници. Њихов предак Александар 
имао је тек изборно кнежевско звање (1842–1858), што је значајно отежавало 
кнежев положај, како изнутра, тако и споља. Коста Н. Христић је 1922. године 
подсетио на Дан прогласа Краљевине 1882, закључивши сетно да је то само 
„један заборављен дан”, каквих је било и пре и после њега, те да је за свега 
четрдесет година уместо првог српског краља, на трону већ трећи краљ само 
не Србије, већ Срба, Хрвата и Словенаца.5

Још једна отежавајућа околност која је утицала на брзи заборав овог датума 
налази се у чињеници да је Краљевина Србија могла обележити само своју три-
десетогодишњицу (1912), будући да су турбуленције изазване ратним вихорима 

3 Архив Србије, Фонд Стојана Новаковића, бр. 535.
4 Број од 6. марта 2007.
5 Коста Н. Христић, Записи старог Београђанина, Београд, 1989, приредио и поговор написао 

Иван В. Лалић; Још једно подсећање на проглас Краљевине уследило је 7. марта 1927. године у 
Политици, када је објављен чланак Свет. П. Ристића. Текст, међутим, садржи само опис рада 
Народне скупштине која је прогласила Краљевину Србију и кратки опис свечаности – углав-
ном све званични подаци из штампе и стенографских бележака.
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на овим просторима уништили српску државност, стапајући је и претапајући 
у разне Краљевине, потом прве и друге, па и треће Југославије, све док се 2006. 
Србија није нашла на путањи коју је 1918. године напустила.

Ипак, много је разлога који са чисто историјског аспекта налажу да дату-
му прогласа Србије краљевином, посветимо више пажње. Најпре, зато што је 
Србија после 6. марта 1882. године раскинула све споне са петовековним ро-
бовањем Турцима, напустивши кнежевску титулу, ону коју су српски владари 
носили по одобрењу врховних суверена, турских султана. Краљевска титула, 
коју је 1882. понео српски владар, била је призната од свих европских дворова, 
те од република Француске и САД-а. Са Турским царством, али и са осталим 
балканским државама Србија је кренула да гради билатералне односе, као земља 
предводница у региону. То очито није могло импоновати султану и Порти. Отуда 
при признању новог државног ранга није било званичних писама размењених 
између бившег вазала и суверена. Султан је честитао краљу Милану преко свог 
секретара, а у краљево име му је одговорио председник владе Пироћанац. Било 
је ту својеврсног обреновићевског пркоса према Турској. Ускоро су, међутим, 
српске владаре у Цариграду дочекивали по протоколу предвиђеним за европске 
крунисане главе, а одлазак на поклоњење остао је заувек да почива у прошлости.6

Све до Берлинског конгреса 1878. године на Балканском полуострву постоја-
ла је само једна држава са истим статусом, а то је била Грчка.7 На Берлинском 
конгресу међународно признање стекле су Румунија, Србија и Црна Гора. Сти-
цање државне независности, чиме су правно и формално престали сви видови 
вазалства према суверену, није аутоматски значило да њихови монарси могу 
мењати своје титуле и државни ранг. Напротив, то је био корак који се морао 
добро одмерити, јер се могао реализовати само уз одобравање међународне 
заједнице. Зато је Бугарска, која је, додуше, постала независна тек 1908, ранг 
краљевине стекла те, а Црна Гора чак 1910. године. Кнез Црне Горе Никола 
Петровић тражио је још 1900. године подршку руског двора да своју малу кне-
жевину уздигне у ранг краљевине, али му то није одобрено, из обзира према 
српском краљу Александру Обреновићу.8

Од 1878. до тренутка уздизања Србије у ранг краљевине, само једна држава 
постала је краљевином пре Србије, а то је била Румунија. Она је проглашена 
Краљевином 26. марта 1881. године. Одмах су је признале Аустроугарска, Немач-

6 Видело, бр. 43, 6/18. 03. 1882.
7 Одлуком Лондонске конференције 1832. године велике силе Француска, Русија и Велика 

Британија одлучиле су да Грчка постане краљевина, на чијем трону ће се наћи баварски принц. 
Избор је пао на седамнаестогодишњег Ота фон Вителсбаха, потоњег краља Грчке Ота I (1832–
1862).

8 С. Рајић, Александар Обреновић. Владар на прелазу векова-сукобљени светови, Београд, 2011, 
358.
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ка, Русија и САД, а нешто доцније и Француска и Велика Британија. Тај догађај 
је узнемирио српског владара и водеће политичаре у земљи будући да су Руму-
нија, односно Дунавске кнежевине Молдавија и Влашка, и Србија, имале готово 
паралелан развојни пут када је у питању њихов међународни државноправно 
стаус. Креирање аутономије путем царских хатишерифа, европски протекторат 
од 1856, а потом и државна независност, створили су код српских политичара 
уверење да је и чин прогласа краљевине требало обавити једновремено кад и у 
Румунији. О историјској сличности двеју кнежевина врло експлицитно је писао 
српски државник Јован Ристић. Цитирајући пруског дипломату, који је изјавио 
да се Србија и Румунија једна уз другу развијају „као што упоредо расту два 
стабла, што једно другом своје гране пружају”, у свом историјско-мемоарском 
делу посветио је односу Србије и Румуније читаво поглавље. Његов закључак 
се поклапа са званичним државним погледима, а он гласи: „Ни једно озбиљније 
политичко дело није се могло извршити у једној кнежевини, а да оно у другој 
не одјекне.”9 Као председник владе (1878–1880) Ристић је, по оцени британске 
дипломатије, питање прогласа Србије краљевином узимао као претњу влади 
у Бечу. Међутим, по истим изворима, Пироћанчева влада која је наследила 
Ристића (1880–1883) не само да је одржавала култивисане и добре односе са 
суседном монархијом, већ је показала да може да задовољи националне тежње 
свог народа и без неспоразума са Аустроугарском.10 

Велике силе, а пре свих Хабзбуршка монархија, испрва нису показивале воље 
да подрже уздизање Србије у ранг краљевине. Беч је и догађај у Букурешту од 26. 
марта примио уздржано. Иако се шушкало по кулоарима, српски политичари и 
владар дочекали су краљевство у суседству неспремно, са извесном завишћу.11 
Међутим, од догађаја у Румунији, Пироћанчева влада ступа у акцију и проглас 
Србије краљевином сматра важном тачком свог програма. Сам Пироћанац 
упознао је аустроугарског посланика са својом намером још 7. јануара 1882. 
При преговорима око Тајне конвенције у Бечу било је јасно колико је влади и 
кнезу стало до промене државног ранга. Кнез Милан Обреновић је „овлаш” 
и као узгред, у току 1881. године, помињао надлежнима у Бечу своју жељу да 
постане краљ. При повратку из Петрограда, он је 22. jуна приспео у Беч, где се 
задржао два дана. Министру Хајмерлеу отворено је говорио како он има права 

9 Ј. Ристић, Спољашњи одношаји Србије новијега времена 1860 - 1868, књ. 2, Београд, 1887, 311–312.
10 Public Record Office (PRO), Foreign Office (FO) серија 7, документ 1033, британска 

амбасада у Бечу, извештај од 8. 03. 1882.
11 У време док су у Букурешту вршене припреме за проглашење краљевине, Братијану је уверавао 

српског посланика М. Петронијевића да кнез Карол нема ни најмању намеру да се прогласи 
краљем, већ да се ради о интригама опозиције, М. Милин, Entre  les spheres d’intérêt et  les 
aspirations nationals: la Roumanie st la Serbie á la fi n du XIX siècle (1878–1885), Balcanica XVIII, 
Belgrade, 1987, 240–241.
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на краљевску титулу.12 Међутим, није било довољно слуха за жељу српског 
владара. Кнез Милан Обреновић, који није био лишен сујете, зацело је морао то 
одбијање узети к срцу. Нема сумње да је таквим ставом Беч користио краљев-
ску титулу као мамац у што бржем опредељивању кнеза у спољној политици. 
Тим пре, што су искуства Милана Обреновића и његових првих сарадника из 
ранијег периода била негативна. Планови о прогласу Србије краљевином из 
1872. и 1878. године одбацивани су од стране великих сила, а да нису ни били 
озбиљно разматрани.13 

Кнез је од 13. до 22. јуна 1881. боравио у Петрогрaду, где је тражио јас-
нији став руског естаблишмента према државним тежњама независне Србије. 
Уместо подршке, тамо је наишао на ћутање и изговарање тешким приликама 
у земљи насталим после погибије руског императора Александра II од руку 
атентатора.14 Русија се заиста налазила у тешким финансијским околностима, 
а њен међународни положај није био на завидном нивоу. Став новог цара 
Александра III да Словени треба да служе Русе, а не обрнуто, био је преломан 
у одлуци Милана Обреновића да потпише политички договор са Аустроугар-
ском. Документ, познат у науци као Тајна конвенција, потписан је 28. јуна 
1881. године. У њему се, очигледно на захтев кнеза и владе, нашла трећа тачка, 
у којој се Аустроугарска обавезује да ће помагати одржавање и утврђивање 
династије Обреновић и да ће подржати проглашење Србије краљевином, а 
њеног владара краљем.

Сем тога, крајем 1881. године дошло је до смене министра спољних по-
слова у Хабзбуршкој монархији, те је то место заузео Зигмунд фон Калноки. 
Иако недовољно познат у дипломатским круговима, за Калнокија се знало да 
је делимично пријатељски расположен према Русији и да га на боље односе са 
Русијом упућује и подржава немачка влада из Берлина. Врло брзо се, међутим, 
испоставило да је долазак Калнокија значио и блажи став Монархије према 
Србији, за разлику од претходника Андрашија и Хајмерлеа.15 

То се одмах осетило и у питању кнежеве намере да се прогласи краљем. 
Калноки је сматрао да је то ствар тренутка и да ће Србија, пре или касније, 
постати краљевином. Министар, такође, није слутио било какве међународне 

12 PRO, FO 7, д. 1015, британска амбасада у Бечу, извештај од 24. 06. 1881. 
13 О тој теми, изворима и литератури, видети код Р. Љушића, Српска државност 19. века, Београд, 

2008, 209. Још један неуспели покушај из 1876. (тзв. Краљевина код Бобовишта) обустављен 
је на иницијативу кнеза Милана, који је све меродавне дворове известио да дешавањима у 
војном логору где је 3/15. септембра извикан за краља, „неће дати следства”.

14 Душко М. Ковачевић, Србија и Русија 1878 – 1889, Београд, 2004, 147, 154–155; Балкански уго-
ворни односи 1876 – 1918, I, Београд, 1998, приредио Момир Стојковић, 176, 178; Руски цар 
Александар II  настрадао је у атентату 13. марта 1881.

15 PRO, FO 7, д. 1018, британска амбасада у Бечу,  извештај од 16. 11. 1881.
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компликације, већ је засигурно узимао да велике силе неће правити проблема. 
Тада су српски кнез и влада већ добили обећање Беча да ће тамо одмах под-
ржати проглашење Србије краљевином, како остале велике силе не би могле 
чинити никакве сметње и заплете. То обећање је било утолико важније за 
кнеза и владу, јер су они планирали да у априлу 1882. сазову Велику народну 
скупштину, која би се бавила променом устава. Избори би, како је мислио 
Пироћанац, испали много боље по владу ако би Србија претходно била прог-
лашена краљевином.16 Уследио је циркулар српским посланствима у Бечу, 
Паризу, Лондону, Берлину, Петрограду, Риму, Лондону и Цариграду, у којем 
председник владе Милан Пироћанац даје инструкције како да наступе код 
дворова код којих су акредитовани. „Стварна корист по унутрашњу поли-
тику наше земље побудила је владу да напусти политику одгађања прогласа 
Краљевине до велике скупштине. Србија је дала доказ да је земља напретка и 
земља реда на Истоку”, писало је, између осталог, у циркулару. Пироћанац је 
тражио повратне информације о томе како је намера српске владе примљена 
код великих сила.17

Иако је Пироћанац још почетком јануара наговестио могућност да се Ср-
бија крајем фебруара или почетком марта месеца прогласи краљевином, захтев 
српске владе половином фебруара 1882. у Бечу узет је као ненадан. „Ми нисмо 
мислили да ће се тако брзо том кораку приступити”, била је прва реакција 
Калнокија. Ипак, он је пред српским послаником изјавио да ће Монархија ста-
ти уз Србију и њене интересе.18 Када му је посланик Филип Христић предао 
президијална писма председника српске владе Милана С. Пироћанца од 13. 
и 18. фебруара 1882, он је имао само „ласкавих и похвалних” речи у вези са 
прогласом краљевине.19

Калноки је успео да за своје гледиште придобије и императора Фрања Јоси-
фа. Британски амбасадор у Бечу подсећао је свог министра са колико протеста 
се цар изражавао према српској жељи за краљевином и то само годину дана 
раније. Цар је, дакле, морао имати оправданих разлога да у марту 1882. говори 
похвално и оправдавајуће о Краљевини Србији, штавише, да је он први призна.20 

Наиме, почетак 1882. обележили су крупни догађаји и за Хабзбуршку мо-
нархију, и за Србију. У окупираним турским провинцијама, тачније у Хер-

16 PRO, FO 7, д. 1033, британска амбасада у Бечу, извештаји од 3. 03 1882. И 8.03. 1882; В. Вучковић, 
Пад Генералне уније и проглас краљевине (1882), Гас САН, CCXVIII, Београд, 1956, 52.

17 АС, МИД-ПО, 1882, Р 61, ф. 1, д. VII,  15/ 27. 02. 1882.
18 Исто, Р 59, ф. 1, д. I-IV извештај из Беча, 17. 02./01. 03. 1882. 
19 Исто, Р 59, ф. 1, д. I-IV, извештај из Беча, 9/21. 02. 1882.
20 PRO, FO 7, документ 1033, британска амбасада  у Бечу, поверљиво, извештај од 8.03. 

1882.
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цеговини, дошло је до побуне сељаштва, које су нове аустроугарске власти 
приморавале на војну обавезу према Монархији.21 Бивши заједнички министар 
спољних послова Ђула Андраши оштро је нападан у угарским делегацијама 
због војног закона, високих издатака за војску и за сам устанак. У исто време, 
30. јануара, сазнало се да је банкротирала Генерална унија, француско друштво 
са делимично аустријским капиталом, са којим је Србија уговорила изградњу 
железница. Србији је претио озбиљан финансијски губитак, дискредитација 
владе, али и владара, који се сувише лично експонирао својим залагањем да 
се уговор са директором друштва Еженом Бонтуом по сваку цену потпише.22 
Тај догађај је омео почетну реализацију плана о прогласу краљевине, са којом 
се кренуло почетком јануара 1882, сходно предстојећим изборима у априлу. 
До везивање те акције за пад Генералне уније дошло је непланирано и сасвим 
случајно, будући да је та вест и кнеза и владу озбиљно уздрмала и покварила 
им почетне планове.

И Србија и суседна јој Монархија, моралe су хитро да делују у спасавању 
сопствене коже. Милан Обреновић је брзо схватио да је, упркос великој тен-
зији у земљи, наступио повољан тренутак да се провери одговорност Беча и 
поштовање свеже потписаног политичког уговора. Што се тиче сопствене од-
говорности, кнез се према устанку у Херцеговини понашао коректно, односно 
у складу са преузетим обавезама да ће заустављати и спречавати националну 
агитацију која би са територије његове земље била управљена према Босни и 
Херцеговини. Иако је такав став према устанку и код савременика, а и у науци, 
оштро нападан као издајнички, са становишта међународних договора између 
великих сила, свако дотурање оружја и слање добровољаца били би уливање 
лажних нада прекодринској браћи да им се заиста може помоћи у поправљању 
њиховог положаја. То, међутим, реално гледано, није било могуће нити од српске 
владе, нити од стране владара, који су се држали политике строге неутралности. 
Ера конзервирања међународних односа, коју је креирао немачки канцелар 
Бизмарк након 1878, била је овенчана Тројецарским савезом Хоенцолерна, 
Хабзбурга и Романових из јуна 1881. године. Кнез Милан је знао да се нешто 
„кува” у царским кухињама и био је у праву. Три цара су условно уговорили 
status quo, а заправо су за будућност обезбеђивали благонаклону неутралност и 
жељене територије – Беч анексију Босне и Херцеговине, а Петроград уједињење 

21 М. Војводић, Србија и устанак у Херцеговини 1882, Зборник радова Ранко Тајсић у политич-
ком животу Србије, Чачак, 1994, 46-50; М. Екмечић, Устанак у Херцеговини 1882. и историјске 
поуке, Радови из историје Босне и Херцеговине XIX века , Београд, 1997, 325.

22 Уговор са Генералном унијом прихваћен је у Скупштини 22. марта 1881. Више о политичкој 
и финансијској страни уговора и  банкротству Генералне уније у: В. Вучковић, нав. дело, 
54–62; Д. Гњатовић, Стари државни дугови. Прилог економској и политичкој историји Србије 
и Југославије, Београд, 1991, 31; С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, I, Београд, 1990, 86. 
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Кнежевине Бугарске и Источне Румелије. Договор две силе око поделе сфера 
на Балкану, као што је Бизмарк сугерисао, није био на помолу, али је уливао 
страх балканским народима. Да је лојално држање српске владе према устан-
ку у суседству битно утицало на промену гледишта Фрања Јосифа, сведочи 
и извештај о разговору који је 8. марта вођен између британског амбасадора 
и цара. Цар је посебно истакао скрупулозно понашање српске владе према 
устанку у Херцеговини. Цар је, међутим, хинио наводну незаинтересованост 
за питање нове краљевине, рекавши да се том акту може придружити једино 
ако се ради о јачању монархистичког принципа и владарских позиција краља 
Милана. У том случају, нагласио је цар, било му веома је драго што је баш он 
први признао новог краља.23 

Добивши подршку да се прогласи краљевином, Србија се охрабрила и 
затражила од Беча помоћ да пребаци обавезе пропале Генералне уније на ново 
друштво које је преузело њене обавезе, Национални контоар за есконт. Ми-
нистар Бенјамин Калај је рекао српским званичницима да ако још може било 
шта да се учини за Србију, онда се то може учинити у Бечу. Његову констатацију 
потврдио је и наш посланик у Паризу Јован Мариновић, који је извештавао да 
су му на надлежном месту рекли како је српско тржиште веома мало и да би, 
због непосредне близине, једино Беч имао рачуна да се на њему више ангажује. 
Међутим, српском посланику у Бечу је одмах стављено до знања да Лендербанка 
не може да преузме српске железничке обвезнице, али да хоће да помогне у 
Паризу да се пронађе друштво које би то учинило. Знајући да је краљу и влади 
даљи опстанак озбиљно угрожен, и притиснути уценом Милана Обреновића да 
ће напустити престо, влада у Бечу се својски заузела у спасавању новца и части 
Србије. Само захваљујући њеној подршци успело се пребацивање обавеза према 
Србији на Национални контоар за есконт. Свакако да је претња абдикацијом 
била крајњи адут краља Милана, али се да разумети као важна чињеница да 
у време потписивања уговора са Бонтуом нити он, нити влада нису знали да 
постоји тајни споразум између Уније и Лендербанке о заједничком учешћу у 
пословима изградње српских железница. Из тог ортачког посла бечка банка 
би имала профит од 30%. 24

Краљ Милан и председник владе Милан Пироћанац примили су у двору 
царевог дипломатског представника у Србији грофа Кевенхилера на сам дан 
прогласа Краљевине, 6. марта. „Са симпатичним одушевљењем”, Кевенхилер је 
у царево име „својој блиској сусетки” званично објавио признање уздизања у 
ранг краљевине. Посебно је нагласио да Монархија поштује независност сваке 
државе, као и владаре који знају да се крећу у границама лојалне и мудре по-

23 PRO, FO 7, д.1033, британска амбасада у Бечу, извештај од 8. 03. 1882.
24 АС, МИД-ПО, 1882, Р 59, ф. 1, д. I-IV, извештаји из Беча, 30. 01/11. 02. 1882,  9/21. 03. 1882,   

извештај из Париза, 25.01/6. 02. 1882; В. Вучковић, нав. дело, 51, 63–71.
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литике. У свом одговору Милан Обреновић је у будућности најавио исто тако 
мудру и лојалну политику која је у државном интересу. 25

Реаговања у Берлину била су, међутим, далеко од срдачне подршке. Тамо-
шњи политички и дипломатски кругови су сматрали да треба избећи сваку 
временску подударност два догађаја, те не промовисати Краљевину Србију 
баш када се Срби у суседству буне. Побуњеницима онда може изгледати да 
се под круном Милана Обреновића окупља не само Српство, већ да јача југо-
словенски покрет. Забринутој за стање на Балкану, Немачкој се одлука Беча 
да подржи српског владара чинила преурањеном и многи у државном врху су 
сматрали да би се тај чин морао одгодити услед устанка у Херцеговини. „Сад 
ћемо имати два нова краља на истоку”, са цинизмом је прокоментарисао заме-
ник у немачком Министарству иностраних дела. Али, како су односи између 
Берлина и Беча били увелико изравнати, остало је само поштовати договор 
да ако се Беч сложи и Берлин буде „за”.26 Тако је и било. Сутрадан по прогласу 
Краљевине у двор је дошао немачки посланик гроф Бреј да пренесе поруке 
цара Виљема I, у којима је поред званичног признања Краљевине Србије било 
речи посебне наклоности према Милану Обреновићу. Још децидније него пред 
Кевенхилером, краљ Милан је пред немачким послаником потврдио да остаје 
доследан свом спољнополитичком курсу, јер је уверен да Србија мора да иде 
путем напретка и цивилизације и да води политику реда и мира. Он је, такође, 
имао речи изузетне захвалности према аустријском и немачком царевима што 
су примили у своје друштво младу Краљевину Србију, тумачећи њихов гест као 
оправдање своје политике. Истог дана кад и Немачка, нови ранг српске државе 
признала је и краљевина Италија.27

Француска је признала Краљевину Србију 9. марта, а Велика Британија 10. 
марта 1882. године. Цариград је то учинио нотом од 12. марта. Признање је 
стигло и од кинеског цара (Небеског сина) и председника САД, Артура Честера, 
који је 4. маја 1882. послао Јуџина Скајлера за првог дипломатског представника 
САД у Србију.

На саопштење српског посланика у Паризу Јована Мариновића од 3. марта 
шеф француске дипломатије је одговорио да ће одговор стићи после састанка 
Министарског савета. Мариновић је био изненађен таквим ставом Француске, 
будући да су му приликом прогласа Румуније краљевином годину дана раније, 
француски министар иностраних дела и британски посланик у Паризу изја-
вили да ће Србија имати истоветан третман. По наредби Милана Пироћанца, 
Јован Мариновић, не чекајући одговор званичног Париза, упутио се 5. марта 

25 Видело, бр. 36, 23. 02/7. 03. 1882.
26 АС, МИД-ПО, 1882, Р 59, ф. 1, д. I-IV, извештај из Берлина,  19. 02/3. 03. 1882. 
27 Српске новине, бр. 46, 27. 02/11. 03. 1882; Видело, бр. 39, 28.02/12. 03. 1882.



380 СРПСКЕ СТУДИ ЈЕ III / SERBIAN STUDIES III

у Лондон. Тамо му је „у поверењу” саопштено да ће Британија сигурно дати 
позитиван одговор, мада се са коначном потврдом отезало три дана. Када су у 
Форин офис стигле поуздане информације из Беча да је тамо цео посао одобрен, 
стигао је и дефинитиван потврдни одговор из Лондона.28 Од великих сила остала 
је још Русија, која је о намери српског владара упозната специјалним писмом 
председника владе, као и сви други дворови. Ђуро Хорватовић, нови посланик 
у Петрограду уместо доброкотираног Милисава Протића, добио је задатак да 
преко министра Гирса обавести руски двор о намери да се Србија прогласи 
краљевином. Поводом нотификације српске владе, Гирс је одговорио да цар 
нема ништа против и да то питање више зависи од договора са Аустроугарском, 
али да сматра да га је требало решавати на Великој народној скупштини. По-
сланик Персијани примљен је 9. марта у двору. По заповести цара Александра 
III, он је изјавио да Русија признаје Милану краљевску титулу. На то је краљ 
захвалио и рекао да ће он и српски народ заувек сачувати „мио спомен” на 
традиционалну благонаклоност славних руских царева према Србији. Потом 
су измењена куртоазна писма, као и са осталим владарима који су признали 
Краљевину Србији, само обрнутим редом. Док је осталим владарским персона-
ма краљ Милан одговарао и захваљивао на честитањима, руском цару је прво 
краљ Милан благодарио на званичном признавању новог вишег ранга, да би 
потом стигао царев одговор датиран 11. марта у Царском Селу, који садржи 
само једну реченицу, јетку и упозоравајућу: „Ја искрено желим да нови корак 
који је Србија учинила на путу независности буде срећан по њу”, писало је.29 

Царево писмо упућено краљу Милану стигло је месец дана по прогласу 
Краљевине, што најбоље осликава стварно расположење званичних кругова 
према Србији и новом стању. Хорватовић је примљен у аудијенцију код цара и 
царице, у дворцу у Галати, 14. априла 1882, да цару у свечаној аудијенцији преда 
писмо захвалности краља Милана. Цар се позвао на традиционалне љубав и 
слогу два братска народа, мада је суштину стварног стања ствари одражавала 
изјава руског министра Гирса – да чланице Тројецарског савеза, Русија и Аус-
троугарска, делују у складу са договором по коме је Русија признавала Аустро-
угарској првенство у Србији, уз ограду да је то само тренутно. Аустроугарски 
кабинет није желео да раздражује осетљивост Русије у питању Србије. Бечка 
Преса је писала да Пироћанчева влада води Србију оним путем који у спољној 
политици није ни искључиво руски, нити искључиво аустријски, већ да је то 
опредељење за „чисто српску политику”. Руски посланик у Београду Персијани 
изјавио је, међутим, да Србија своју краљевину платила националном самос-

28 АС, МИД-ПО, 1882, Р 59, д. I-IV, извештаји из Париза, 20.02/4.03 и 22.02/6.03.1882, 
извештаји из Лондона, 23.02/7.03. и 25.02/9. 03. 1882; PRO, FO 7, д.1033, британска амбасада  
у Бечу, извештај од 3. марта 1882.

29 Српске новине,  бр. 47, 28.02/12. 03. 1882; Видело, бр. 43, 6/18. 03. 1882.
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талношћу, иако то није био став званичног Петрограда.30 До данас, у српској 
историографији углавном преовладава такво мишљење. Слободан Јовановић је 
највише писао о исхитреном прогласу краљевине и највише је допринео да се 
он веже за пад Уније. Војислав Вучковић је тврдио да тај чин није подигао углед 
Србије како се очекивало, те да је Краљевина била „ништа друго до средство 
за тренутно спасавање” владе и кнеза, а све то на штету српских националних 
задатака. Драгослав Јанковић је својим оштрим ставом о Тајној конвенцији 
устврдио да се радило о продаји српских националних интереса Аустроугарској, 
а о прогласу краљевине није рекао ни речи. Ни Чедомир Попов није сматрао 
да се ради о „историјском” чину и са подсмехом је наводио да је у целој ствари 
најсрећнији био „новопечени” краљ. Милорад Екмечић је још давно приметио 
да је потомство било „крајње неправично” према краљу Милану, али је проглас 
краљевине поменуо без коментара.31

О бенефиту тог чина, у последњих сто година, готово да се није говори-
ло. Највећим делом стога што је 1903. династија угашена. Њена наследница, 
а потом и марксистичка историографија у тзв. Титовој Југославији уважили 
су постојећи негативан тренд према Краљевини, као „српском” чину коме у 
„братској” заједници народа и народности нема места. Изузетак, у том смислу, 
представља одељак Краљевина у књизи Српска државност 19. века, Р. Љушића. 
За централну тему књиге, српску државност, аутор виши државни ранг оцењује 
као „значајан моменат” у историји нашег народа.32

На питању прогласа Србије Краљевином најбоље се осликавају стварне пот-
ребе независне српске државе да промени спољну политику и да своје место у 
европској заједници потражи у оним државама које су, свакако под извесним 
условима, вољне да је приме. Договори између великих сила, пре свих између 
супротстављених великих сила, потврдили су на питању Краљевине Србије да 
су се влада и владар определили за праву страну и да су оценили исправно којој 
страни је дато „првенство” у српским питањима. Условљености, привредне и 
политичке, које Србију нагоне да гравитира ка Северу, нису се могле порећи. 
Исто тако, ни споразуми великих сила који су дефинисали опредељење Србије 
нису се дали негирати. Код већине у земљи, међутим, ове чињенице су или 
потискиване, или су прихватане невољно. И баш зато што Краљевина није 
потекла оним путем којим се у пуном сјају васпостављају „стара српска слава 
30 АС, МИД-ПО, 1882, Р 59, ф. 1, д. I-IV, извештаји из Петрограда, 5/17. 03. и 2/14. 04. 1882; Д. 

Ковачевић, нав. дело, 193–194; В. Вучковић, нав. дело, 45, 87–91; Видело, бр. 39, 28.02/12. 03. 
1882.

31 С. Јовановић, нав. дело, 136; Чедомир Попов, Немирне године и везивање за Аустро-Угарску, 
Историја српског народа, VI-1, Београд, 1981, 63–64; Д. Јанковић, Историја државе и права 
Србије XIX века, Београд, 1960; М. Екмечић, Стварање Југославије 1790 – 1918, књ. 1-2,  Београд, 
1989, 369.

32 Нав. дело, 214.
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и величина”, у изјавама савременика су ретке похвале о њој. Како је цео период 
после Берлинског конгреса и промене спољнополитичког курса окарактерисан 
као доба националних пораза, тако ни проглас Србије краљевином никада 
није био увенчан оном славом и значајем који је заиста имао. Југословенска 
политика, а после укидања монархије и ступања на државну управу ратних и 
историјских победника, комуниста, тај чин читав век није могао добити ва-
лидно научно тумачење. 

Устанак у Херцеговини 1882, и питање промене државног ранга државе 
Србије с краја фебруара и почетка марта исте године, могу се узети за прву 
озбиљну пробу животне снаге потписане Тајне конвенције. Обе потписнице су 
морале да учине уступке, што је продужило живот документу за више од десет 
година. Бечка штампа је експлицитно наглашавала да су планови о прогласу 
краљевине одавно постојали и да је Монархија одлучила да помогне у реализа-
цији, да би се стање у земљи што боље консолидовало, али да „добитак у части 
и достојанству повлачи за собом појачање дужности” и верно извршавање 
међународних обавеза.33

Братски и пријатељски народи 

Краљевину Србију су већ 7. марта 1882. „братски и пријатељски” поздра-
виле прве сусетке, Црна Гора, Бугарска и Румунија. Реакције суседа на проглас 
краљевине биле су, мање више, очекиване. Односи са Црном Гором нису цве-
тали, а Цетињска свадба из 1883. може се сматрати реваншом кнеза Николе 
за проглас Србије краљевином. Кнез Никола I поздравио је краља Милана „на 
најтоплији и најусрднији начин”. Два владара су разменила писма честитања 
и захвалности. Полузванични лист владе Глас Црногорца донео је чланак о 
„радосној вести за цело Српство”, од Тимока до Бојане. У тексту је потцртано 
јединство и истоветна историјска традиција српског народа који живи у две 
државе, Србији и Црној Гори. „За нас је Србија то исто што и Црна Гора. Њена 
слава и наша је слава, њена величина и наша је. Све што Србију весели то и нас 
равном радошћу испуњава”. Међутим, Видело, које је у уводнику објавило текст 
из црногорског листа без коментара, није дословце пренело све његове делове. 
Наиме, проглас Србије краљевином тешко је погодио сујету кнеза Николе. 
Он је знао да тај чин значи далеко већу снагу Србије у региону. То се схватало 
као ударац за Црну Гору, али и за њену владајућу династију. Кнезу Николи је 
било веома важно да слови за ауторитет у општесрпској мисли. Кад је примио 
извештај из Београда о решењу српске Скупштине од 6. марта 1882, он је „од 
свег срца” честитао, али су алузије да краљевско име не значи само по себи и 
33 Wiener Abendpost, 6. 03. 1882., преузето  из Видела, бр. 37, 26.02/10. 03. 1882.
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повећање снаге, угледа и политичког престижа, исказане у новинском чланку, 
биле и више него јасне. Још озбиљније су биле инсинуације којима је циљ био 
да доведу у сумњу акт проглашења краљевине. Оне су базиране и на историјски 
нетачним чињеницама, попут оне о постојању државног континуитета Црне 
Горе до 19. века, за разлику од Србије, која је подлега турским освајачима. Као 
колевка српске државности, поникле у Зети, Црна Гора би имала „прече ис-
торијско право” да се прогласи краљевином, а овако „много млађа династија 
уздиже се над старијом”, писало је између осталог у Гласу Црногорца. Краљу 
Милану је било јасно да кнез Никола жели да миноризује значај догађаја, али 
није био расположен за полемику. Само је кратко благодарио на честиткама. 
Његов изасланик Милан Кујунџић обрео се 20. априла на Цетињу да би лично 
уручио краљево писмо кнезу Николи и био „верни тумач оне братске љубави” 
коју Обреновић гаји према кнезу Црне Горе. 34 

Према румунском народу, коме су 1881. године српски владар и народ међу 
првима честитали Краљевину, било је пуно обзира.35 Краљ Карол је истог дана 
по прогласу Србије краљевином послао телеграм српском владару и у њему 
изразио радост што је Србија пронашла своје место међу европским народима, 
којима је одавнина, по својој традицији припадала. Министар резидент краља 
Карола Ласкар Катарџи, примљен је 8. марта 1882. у свечану аудијенцију, да чес-
тита срећан дан када је стара круна краљева српских стављена на главу краља 
Милана. Беседа Милана Обреновића је била ништа мање срдачна, како према 
„витешком” и „племенитом” суверену, тако и према суседном народу који је 
у прошлости делио судбину српског народа. Српски посланик је извештавао 
из Букурешта да се „епохални акт” прогласа краљевине сматра као правилна 
сатисфакција српском народу.36 Међутим, у позадини срдачне протоколарне 
форме скривани су анимозитет и суревњивост румунског владара према пр-
вом суседу. Најпре је подршка Беча српским финансијама обеспокојила краља 
Карола. Ништа мање није било ни његово незадовољство што је у истом рангу 
са једним Обреновићем. Надмени Хоенцолерн је са висине гледао на унука 
„чобанина” и његово уздизање у ранг краља сматрао је деградацијом краљевс-
ке титуле. Није му се допадало ни румунско порекло српског владара, јер ће 
бојарске породице Влашке и Молдавије, са којима је Обреновић био у сродству, 

34 Српске новине,  бр. 43, 24.02/8. 03. 1882; Видело, бр. 37, 26.02/10. 03. 1882, бр. 42, 5/17. 03. 1882.  
и бр. 45, 9/21. 03. 1882; Глас Црногорца, бр. 6, 28. 02/12.03. 1882; Новак Ражнатовић, Књаз Ни-
кола и проглашење кнеза Милана Обреновића за краља Србије 1882. године, Историјски за-
писи, књ. XXIII, св. 3, Титоград, 1966, 515–521; Писмо Милана Обреновића кнезу Николи од 
16/28. 03. 1882. објављено у: Записи, књ. XVI, Подгорица, 1936, 105.

35 Српске новине,  бр. 60, 17/29. 03. 1881, честитка поводом прогласа Румуније краљевином.
36 Journal. Carol I al Roumâniei, ed. Vasile Docea, Iaşi, 2007, 132; Српске новине,  бр. 47, 28.02/12. 

03. 1882; АС, МИД-ПО, 1882, Р 61, ф. 1, д. VII, извештаји  из Букурешта, 26.02/10. 03. 1882. и 
2/14. 04. 1882.
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постати „племените”. Све те сумње и страхови скривани су од очију јавности. 
На румунском двору је 21. марта организована свечана вечера у част српског 
дипломатског представника Љубомира Каљевића, на којој је присуствовало 
преко педесет гостију.37

Најозбиљнију опасност по државне интересе Милан Обреновић је видео у 
панбугарском покрету. Од тада, па до краја живота није га напуштала зебња од 
Санстефанске Бугарске, коју је у аманет оставио и своме сину. Он је отверено 
упозоравао у Бечу да ће ратовати против такве Бугарске. Млади бугарски кнез 
Александар Батемберг зазирао је од српског суседа утолико више што је његов 
владарски положај био крајње неповољан. Бугарска је проживљавала једну од 
својих најдубљих унутрашњих криза након државног удара од 27. aприла и суспен-
зије Устава (Трновске конституције) 1. јула 1881.38 Кнез Милан је правдао потезе 
бугарског кнеза као нужне у процесу повратка ауторитета владарској позицији, 
што је био предуслов кнежевог опстанка на престолу. Oн је желео да се бугарски 
кнез одржи на том месту. Вршњаци по годинама, обојица са сличним бригама на 
престолу, они су врло брзо успели да изграде присније пријатељске односе. Зато 
је српски владар сматрао да је учвршћивање Александра Батемберга на власти 
добро за српско-бугарске односе. Веровао је у његову лојалност и према Србији и 
према великим силама.39 У јуну 1881. у Београду се појавила делегација либералних 
посланика бугарског парламента, предвођена потпредседником Собрања. Они су 
српском кнезу понудили да се стави на чело персоналне уније Србије и Бугарске. 
Међутим, Милан Обреновић је потврдио да нема планова о унији Србије и Бу-
гарске. Он је остао доследан у поштовању међународних договора, јер није желео 
да изазива подозрење бугарког кнеза и европских дворова.40 

Кнез Александар је послао нарочиту депутацију да поздрави српског краља 
и честита му важан догађај. Она је била дочекана на најбољи могући начин, а 
у двору јој је приређен свечани ручак. То је донекле умирило кнеза, за кога се 

37 C. Durandin, Histoire des Roumains, Paris, 1995, 169; S. Cristescu, Carol I şi politică României (1878 
– 1912), Bucureşti, 2007, 38; Исти, Carol I: Corespondenţa privată (1878 – 1912), Bucureşti, 2005, 
118, 120. 

38 АС, МИД-ПО, 1882, Р 63, ф. 4, д. IV, извештаји из Софије, 9/21. 03. 1882, 25.03/6.04. 1882; С. 
Радев, Строителите на съвременна България. Том 1, Царуването на княза Александра 1879 
– 1886, София, 1990, 245 – 297; А. Пантев, Нова България 1878 – 1919, у: История на България, 
1998, 288–290; В. И. Косик, Русская политика б Болгария 1879 – 1886, Москва, 1991, 30–50; 
М. Самарџић, Од Санстефана до Сливнице. Србија протвив Бугарске 1878 – 1886, Нови Сад, 
2008, 117.

39 Момир Самарџић, Политика Србије према Бугарској и Тајна конвенција 1881. године, Збор-
ник Матице српске за историју, 71-72, Нови Сад, 2005, 29–41; Кнез Батемберг је рођен 1856, 
а Милан Обреновић 1854. године. Први њихов сусрет у Београду у октобру 1880. године био 
је свечан и срдачан истовремено. Кнез Милан се посебно побринуо да најлепше угости Ба-
темберга и да отвореним наступом увери госта у своје искрене намере, С. Радев, нав. дело.

40 PRO, FO 7, д.1015, британска амбасада у Бечу, извештај од 15. јуна 1881.
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знало да је „тешко поднео” вести из Србије и да је сматрао да је његов положај 
неодржив ако се и њему не призна краљевска титула. У писму којим одговарају 
на честитке, српски краљ и краљица једино се бугарском кнезу не обраћају са 
високим етикецијама, него му пријатељским тоном и без персирања захваљују. 
На истом месту, слутивши кнежеве бриге, краљ Милан га уверава у своје истрај-
но пријатељство и то колико му је заиста стало до братских односа два народа. 
Српски посланик у Софији Сава Грујић извештавао је да су га, честитања ради, 
походили представници Двора, сви министри, стране дипломате акредитоване 
на бугарском двору, представници војске, те софијски митрополит, који је носио 
поздраве од бугарског ерзарха. У до краја пуном храму Светог краља Милутина 
у Софији одржано је молебствије са благодарењем за српског краља, краљицу и 
наследника, уз присуство највиших државних великодостојника. Испред српског 
заступништва у Софији организована је 10. марта бакљада у част српског краља, 
коме се бурно клицало. Организатор „Славјанске беседе” укључио је у светковину 
мноштво народа из престонице. Све то се могло схватити и као покрет уперен 
против бугарског кнеза, којим се подривају темељи пријатељства између Милана 
и Александра.41 Ипак, задовољан пријемом депутације на српском двору и ставом 
Милана Обреновића према кризи у Бугарској, Батемберг се донекле умирио. 

Дипломатски заступник грчког краља Ђорђа I, Н. Делијани, примљен је 8. 
марта у аудијанцију код краља Милана, а изјавио је да Грчка признаје Краљевину 
Србију. „Јелински народ од вајкада гаји осећања пријатељства и братства према 
српском народу” и поздравља „мудру” и „просвећену” политику краља Милана, 
рекао је, између осталог, грчки посланик. Истог дана на честитању у двору био 
је и посланик белгијског краља Леополда, Борхграв, да пожели срећу српском 
краљевском пару и наследнику и да честита проглас краљевине.42 

Са Краљевином Србијом цео регион Балкана добио је новог лидера у лично-
сти Милана Обреновића, који је остварење националних претензија намеравао 
да изврши постепено, кроз еволуцију даљег пропадања Турске а јачања Србије, 
те њеног све бољег позиционирања у међународним односима.

Позив на слогу и народно јединство

Процедура примењена при организацији прогласа Србије краљевином у 
потпуности је одговарала оној која је 1881. примењена у Румунији. Велике 
примедбе од стране опозиције биле су упућене на рачун владе због наводног 

41 АС, МИД-ПО, 1882, Р 63, ф. IV, д. I, II, извештаји из Беча, 8/20. 03. И 10/22. 03. 1882; Исто, 
ф. IV, д. III, IV, извештаји из Софије, 9/21. 03. 1882. и 25. 03/6. 04. 1882; Српске новине,  бр. 54, 
9/21. 03. 1882; Видело, бр. 42, 5/12. 03. 1882, из званичних извештаја посланика С. Грујића.

42 Српске новине,  бр. 47, 28.02/12. 03. 1882.
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кршења устава, јер се о уздизању државног ранга изјаснила обична, а не Велика 
скупштина. То исто је замерио и руски двор, коме није ишло у прилог да Србија 
постане каљевином без њеног покровитељства. Аустроугарски званичници 
су такође потегли тај разлог желећи да одгоде чин, макар до смираја устанка у 
суседству. Врстан правник и председник владе Милан Пироћанац, схватајући 
да се таквим разлогом само жели да заустави владина акција, примао је на 
себе одговорност, тврдећи да се о повреди устава не може говорити. У члану 
89 Устава из 1869. године, изричито се наводе ситуације у којима се сазива Ве-
лика скупштина. Став четири и пет говоре о сазивању Велике скупштине када 
се ради о питањима веће важности, о смањивању или размени дела државне 
области, или ако кнез нађе за потребно да саслуша Велику скупштину о каквом 
питању од ванредне важности по земљу. Дакле, питање прогласа краљевине, 
које је несумњиво било питање од изузетне важности по земљу, није носило 
са собом никакав ризик наговештен ставом три. По ставу четири пак, кнез 
је могао али није морао да сазива Велику скупштину за проглас краљевине.43 

На тридесет и деветом састанку Народне скупштине, одржаном 6. марта 1882. 
године у Београду, председник парламента Алекса Ђ. Поповић прочитао је предлог 
посланицима да се у независној држави Србији обнове Краљевина и краљевско 
достојанство. Он је затражио да се посланици одмах изјасне и, узимајући њихове 
гласове за свршени чин, предложио је да скупштинска делегација одмах оде у 
двор и владару понуди да, по народној вољи, прими краљевско достојанство, а 
Србија да се прогласи краљевином. После Поповића говорио је председник владе 
Милан Пироћанац, који је Скупштину упутио на став међународне заједнице 
према Србији, као земљи напретка, реда и мира, која је показала да је достојни 
члан породице европских држава. Он је отклонио сваку сумњу да би могло доћи 
до сметњи од стране иностраних дворова, будући да је влада о својој намери 
обавестила све потписнице међународног уговора у Берлину које су Србији 
признале независност 1878. године. Потом је Народна скупштина тај предлог 
прихватила као свој. Сви посланици, њих око сто тридесет, скупа са скупштин-
ским председништвом, упутили су се у двор да од владара затраже одобрење. 
У име посланика кнезу се обратио потпредседник скупштине Милан Кујунџић 
Абердар. Он је кнезу понудио краљевску круну „коју је Немања снажно свио, 
коју су Милутин и Душан сјајношћу обасули, коју је Лазар мученичким крстом 
прекрстио”. Кнез је прихватио скупштински предлог и позвао се на „свети аманет 
предака”, али је прешао преко историјских традиција и нагласио да је круна коју 
му подносе изникла из крви, стављајући акценат на чињеницу да је нововековна 
Србија којом он влада поникла у револуцији, а за коју су живот положили многи 
њени синови. Он је истакао још један важан преседан, који ни тада а ни касније 

43 Српски устави од 1835. до 1990, са уставима Краљевине СХС и Краљевине Југославије, Бео-
град, 2004, приредио Миодраг Радојевић, 85–86.
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у науци није поменут, а то је да признавањем новог државног ранга, Краљевине, 
Европа заправо признаје Србији државотворност и онај цивилизацијски ниво 
који уживају остале европске монархије. Од народа слабо познатог Европи, који 
је 1804. године подигао револуцију, до државе за коју се изборио и уздигао је у 
ранг Краљевине, протекло је мање од осамдесет година. Милан Обреновић је 
одмах потписао Указ којим се предлог Скупштине усваја и прослеђује на реша-
вање. Истог дана, 6. марта, нашао се на решавању Предлог закона о проглашењу 
Књажества Србије за Краљевину Србију, а Књаза српског Милана М. Обреновића 
IV за насљедног Краља Србије Милана Првог. Скупштина је предлог усвојила 
акламацијом, и свој рад је одложила за три дана. 44 Име државе било је у складу 
са старим именом, само вишег ранга – Књажевина Србија/Краљевина Србија.
Титула владара усклађена је за свим ондашњим краљевским звањима, по који-
ма титула садржи име територије којом дотична краљевска личност управља 
(краљ Белгије, краљ Румуније, краљ Грчке, краљ Италије и сл.) Жеља појединих 
јавних и политичких радника да Милан Обреновић понесе титулу краљ српски 
није могла да буде испоштована, јер је са ондашње тачке гледишта могла бити 
схваћена као политичка некоректност која задире у интегритет суседних држава 
у којима живи српски народ.45

Од 6. до 8. марта престоницом и целом земљом завладало је празнично 
расположење, права народна светковина.46 Њихова краљевска височанства, у 
пратњи министара и дворског особља, походили су 7. марта Саборну цркву, 
где се служило благодарење, а на путу од двора до цркве стајала је свечано упа-
рађена војска и народ, који су поздрављали првог српског краља после Косова. 
Тог истог дана краљу су честитали представници Народне скупштине, затим 
представници Цркве, Државног Савета, Војске и чиновништво свих струка, те 
грађанство престонице. Уследила су многобројна честитања. Делегације народа 
из читаве земље слегле су се у Београд да искажу срећу и задовољство што је 
васкрсла српска Краљевина. Краљ је поклонио 10 000 динара Београдској опш-
тини, да новац раздели најсиромашнијим житељима престонице. У двору је 9. 
марта био свечани ручак у част свих народних посланика. Одазвали су се сви 
сем радикала Раше Милошевића, Аце Станојевића и Ранка Тајсића. Здравице 
и честитања уприличени су на многобројном скупу, али је изостанак челних 
људи из Главног одбора Радикалне странке наговештавао политичку кризу, до 
које је убрзо дошло.47 
44 Стенографске белешке о седницама Народне скупштине сазване за 1881. годину, Београд, 1882, 

1211–1217.
45 Коментаре о томе више у Р. Љушић, нав. дело, 212.
46 Б. Мишић, Ефемерни спектакл – проглашење Краљевине Србије 1882, у: Наслеђе, VI, Београд, 

2005, 87–94.
47 Видело, бр. 37, 26.02/10. 03. 1882. и бр. 38, 27.02/11. 03. 1882.
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Либерали су се о прогласу краљевине изјашњавали као о природном току 
ствари, од извојеване аутономије под кнезом Милошем, одласку Турака из 
градова под кнезом Михаилом 1867, па до стицања државне независности под 
кнезом Миланом Обреновићем. Они су у том чину видели круну процеса држа-
вног развитка, наставак историјске традиције која „крепи потпуно патриотизам, 
учвршћује монархијска осећања и консолидује сталност ствари у земљи”, те 
„испуњава снове Србије још од Косова”.48 Ипак, либерали нису пропустили да 
искажу своје незадовољство што се Краљевина обнавља под аустроугарским 
патронатом. Реакција радикала била је посебно жустра, јер су они, због бан-
кротства Генералне уније, очекивали пад напредњачке владе, а не вишедневну 
народну светковину која је уследила. Проблеми настали падом Генералне уније, 
опструкцијом радикалских посланика у раду Скупштине, накнадним избором 
народних представника, наговештавали су бурне унутрашње политичке бор-
бе, услед којих је земља запала у праву грозницу. Србија до тада никада није 
упознала такву тензију, која се осећала у сваком кутку земље. Ипак радикалско 
партијско гласило се о прогласу крљевине изјаснило позитивно. Заслуге нису 
признате ни влади, ни краљу, али јесу народном представништву. Тако је по-
штована воља народне већине.49 

Од владе и владара били су преко потребни добро смишњени и непрена-
гљени потези. Опозиција предвођена радикалима је, међутим, користила сваку 
прилику за оштру критику, како оправдану, тако и ону која је била саставни део 
политичког маркетинга Радикалне странке. Краљ је влади предлагао да се от-
воре преговори са том странком и да се пронађе основа за споразум. Осећајући 
своју снагу, која је проистицала из широких народних слојева које су управо 
они подигли на ноге и учланили у странку, радикали су одбијали сваки компро-
мис са влашћу. „Доба маса”, које је најављено Уставом из 1869. и правом гласа 
које је, услед ниског новчаног цензуса, било скоро опште, ојачано либералним 
законима Пироћанчеве владе, почели су да делују у пуној својој снази.50

То је био разлог да Милан Обреновић у прокламацији и у обраћањима на-
родним посланицима и другим делегацијама које су долазиле у двор на чес-
титања, потцрта важност народне слоге и јединства као главних стожера у 
очувању државних тековина и унапређењу младе Краљевине. Он је апеловао 
на родољубље и пожртвовање сваког појединца, и народа у целини, да би се 
очували слобода и државна самосталност, али и да се пред Европом, која је 

48 Српска независност, бр. 32, 22.02/6. 03. 1882.
49 С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, I, Београд, 1990,  (о Бонтуовом банкротству ) и Пера 

Тодоровић, Дневник.; Самоуправа, бр. 36, 23.02/7. 03. 1882; PRO, FO 7, д. 1033, британска ам-
басада у Бечу, извештај од 7.02. 1882.

50 С. Рајић, Милан Обреновић – краљ политичар, у: Зборник Матице српске за историју, бр. 
79-80, 2009, 43–58.
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једногласно признала насталу промену, одбрани углед земље и потврди њено 
чврсто опредељење за ред, мир и напредак.51 Страни посланици, у првом реду 
немачки, аустроугарски и британски, преносили су поруке својих министара 
да су поштовање међународних обавеза и мир у региону оно што те земље од 
Србије и њених предводника очекују.

У врло незгодним унутрашњим превирањима краљ се латио оживљавања 
крилатице свога претка, кнеза Милоша, а она је била „Народе, снаго моја”! Он 
је нагласио да историјским чином, прогласом краљевине, почиње и ново исто-
ријско доба за обновљену Србију. Краљевину је назвао народном тековином, 
одајући пошту својим славним прецима, али и свим душама палим за слободу. 
Говор који је одржао у двору пред народним посланицима 9. марта био је права 
ода народу. Надахнуто, видно узбуђен, али са приметном театралношћу, краљ 
је одржао здравицу народу, изразивши да верује у његову животну снагу, пле-
менитост и врлине. Али, краљ није пропустио да нагласи своје право да њиме 
управља и да га усмерава пут напретка. Краљ је прихватио да краљевску титулу 
прими од српског народа, који му је даје преко народних представника. Војска 
је положила заклетву свом предводнику, краљу Милану, а он се обавезао да 
ће јој се посветити као чувару народне слободе и славе, узданицу напретка и 
будућности српског народа.52

Иако је краљевску титулу примио од народа, Милан Обреновић је увек не-
гирао да му је народ подарио власт. Сматрајући да удео народа у власти зависи 
од нивоа његове политичке свести, Милан Обреновић се држао на опрезу од 
мера које би недовољно зрелом и поводљивом бирачком телу дале могућност 
да има пресудну улогу у државним пословима. Теорију о суверености народа 
краљ је тумачио на свој начин, као средство у задобијању симпатија маса.53 
Девиза краљевске куће Tempus et meum ius означавала је власт по историјском 
праву, што проистиче из међународно признате позиције његове династије. То 
је додатно посејало неједнинство у земљи, будући да су радикали у суверености 
народа видели једно од својих главних идејних начела. Либерали су се одазвали 
краљевом позиву на национално јединство, али под условом да се сарадња са 
владом буде искрена и обострана.54 До жељеног јединства, ипак, није дошло. 
Уследили су оштри политички ломови, страначки сукоби, опструкције у Пар-
ламенту. Нејединство се испољило у разним видовима унутрашње и спољне 
политике. Нарастајуће тензије су и првобитни план о крунисању потиснуле у 

51 Српске новине, бр. 42, 23. 02/7. 03. 1883; Видело, бр. 39, 28.02/12. 03. 1882.
52 Милан Пироћанац, Белешке, Београд, 2004, приредила Сузана Рајић, 29–30;  Видело, бр. 36, 

23.02/7. 03. 1882,  бр. 37, 26.02/10. 03. 1882,  бр. 39, 28.02/12. 03. 1882.
53 П. Тодоровић, Успомене на краља Милана, 210-214.
54 Српска независност, бр. 35, 28.02/12. Март 1882.
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други план. Миропомазан као малолетник, 5. јула 1868. год. у Саборној црк-
ви у Београду, Милан Обреновић за време свог краљевања није показивао да 
му је посебно стало до чина крунисања. Пошто му цар Фрања Јосиф није дао 
круну похрањену у Бечу, за коју се погрешно мислило да је Милутинова, он 
више то питање није покретао. Међутим од 1882, не случајно, краљ наглашава 
значај Жиче – као светог места у којем су крунисањи средњевековни српски 
владари, од Стефана Првовенчаног на овамо. Он сам је по прогласу Краљевине 
походио Жичу, а неколико година касније на поклоњење сенима Светог краља 
Стефана Првовенчаног ишао је и његов син, краљевић Александар (1889). Ми-
ропомазање, у својој суштини јесте важније од самог крунисања јер се ради о 
јединственом и непоновљивом чину, којим се осигурава легитимитет власти 
и наглашава сакрални карактер владара. Прогласом краљевине, међутим, није 
се успело у досезању националог јединства. Партијски сукоби су из дана у дан 
јачали, да би кулминирали у Тимочкој буни 1883. године. Сви напори да про-
нађе тачку споразума са најјачом странком у земљи окончани су без успеха, 
што је битно утицало и на краљеву коначну одлуку о напуштању престола.55 

ON NEW ASPECTS OF PROCLAMATION OF THE KINGDOM 
OF SERBIA ON THE OCCASION OF THE 130th ANNIVERSARY 

(1882–2012)

Summary:

Th e King and the government referred to Europe and its recognition of the pro-
claimed Kingdom of Serbia, thereby emphasising a clear commitment to the Euro-
pean values. On many occasions, the King pointed out that the modern Serbian state 
should either adopt a European model or lose the reason for its existence. For the 
historian, that important component has, somehow, always been elusive in consider-
ing the development of the state in the period of Milan Obrenovic. Regardless all the 
controversies about him, numerous fl aws of his, both personal and as a ruler, he pos-

55 Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку: систем европске и српске визуелне 
културе у служби нације, Београд, 2006, 53; С. Рајић, Милан Обреновић – краљ политичар, 
43–46. Чињеница је да политички и државнички погледи Милана Обреновића нису наишли 
на пријем и одобравање у Србији. „Земља ме не разуме и ја је неразумем”, писао је краљ не-
мачком цару Виљему II уочи абдикације, додајући: „она ме сматра за странца јер никако не 
делим њена предубеђења и предрасуде”.
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sessed an ability of analytical reasoning of rare nature. His life’s mission was to bring 
Serbia out of the Levantine milieu and to bind it to the European one. Many were 
seen frowning at his close relations with the German courts. But in the ways Europe 
understood the circumstances, he was identifi ed with the Serbian state, so the fact 
that he knew the European monarchs personally was the strongest guaranty that the 
state would develop along and follow the path that the contemporary international 
community, the Great Powers, was setting at the „green table” in numerous bilateral 
and multilateral agreements, coalitions, alliances or unions. Hence the foundations 
of the Kingdom of Serbia are grounded in the European formula, and to be recog-
nised by Europe was to exist. Seeking the realisation of any other necessity of the 
state was much more certain with an international community membership card. In 
this case, the card was the Kingdom. With the Kingdom of Serbia, the whole Balkan 
region gained a new leader in Milan Obrenovic, who was going to realise the national 
pretensions gradually, along an evolution of the further fall of the Ottoman Empire 
and rise of Serbia and its ever better positioning within the international relations. 

Elevating Serbia onto a higher rank among the states and its international recogni-
tion meant a great progress for the state and its further development. It was actually 
a greater achievement than that of the 1830 Hatti-Sherif. At that time liberated ter-
ritories gained an offi  cial title of a Principality. Th e title was reintroduced by Milos 
Obrenovic who had been acknowledged as a vassal prince by the 1830 decree. By 
1878 all the Serbian lords were made the Sultan’s vassals by decrees. Th e Act of the 
Proclamation of Kingdom and the recognition coming from the European courts 
in 1882 confi rmed the foundations of the 1878 independency, as well as the posi-
tion of the ruling dynasty. Th ose were the signifi cant preconditions for the stability 
of the state and the throne. Th e previous election principle (1842, 1858, 1868) on 
the throne was abolished and the conditions for establishing a dynasty, which was 
considered a recent one, were much more favourable. We should point out here that 
the Obrenovic dynasty never took advantage of such privileges for two reasons: on 
the one hand, because of a somewhat „thin” line of succession, on the other, there 
was an early abdication of the thirty fi ve years old king aft er Kosovo (1889). Only the 
members of the Karadjordjevic dynasty took advantage of the proclamation of the 
kingdom, gaining the attributes like „the liberator” and „the unifi er”.

Both the higher ranking diplomats and the treaties King Milan had made with 
other countries during his seven year’s rule were in eff ect until the communist au-
thorities passed a bylaw in 1946 rendering all the international agreements null and 
void. Such a legal discontinuity aimed at undoing the new era Serbian statehood, 
thus challenging its legitimacy in a new state union.
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ДОЛАЗАК НИКОЛАЈА Н. РАЈЕВСКОГ У СРБИЈУ 
И СТАЊЕ ОФИЦИРСКОГ КАДРА 1867. ГОДИНЕ1

Апстракт: У раду су представљена два писма – Илије Гарашанина руском конзулу 
у Београду, Николају П. Шишкину, и Светозара Гарашанина Илији Гарашанину. Реч је 
о доласку руских официра у Србију 1867. године, са освртом на долазак Николаја Н. 
Рајевског. Писмо Светозара Гарашанина, официра српске војске, садржи драгоцене 
податке о руским официрима у Србији, односу и ставовима према колегама из војске 
и стању српске војске 1867. године, те односу између припадника народне војске и 
официра задужених за њихову обуку.

Кључне речи: официри, народна војска, Николај Н. Рајевски, Фрања Зах, Миливоје 
Петровић Блазнавац

* * *

Један од праваца руске спољне политике 60-их година 19. века било је враћање 
утицаја на Балкану, који је Русија уживала пре Кримског рата (1853–1856).2 
Да би успели у својим намерама, руске дипломате су се активно укључили у 
национално–ослободилачке покрете балканских народа, који су се груписали 
око Кнежевине Србије. Подржавајући идеју изградње Балканског савеза, Русија 
1 Рад настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, науке и технолош-

ког развоја Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси (Ев. бр. 177014)
2 Опширније о руској спољној политици у овом периоду видети: Л. И. Нарочницкая, Россия и 

отмена нейтрализации Черного моря, 1856-1871 гг: к истории Восточного вопроса, Москва, 
1989.
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је истовремено иступала против почетка устанка у хришћанским провинцијама 
Османског царства, све док и последње припреме не буду завршене. За војна 
дејства против Порте нису били спремни ни чланови Балканског савеза, а ни 
Русија, у којој су се у овом периоду спроводиле активне унутрашње реформе, 
те није могла да ризикује да пре времена буде увучена у рат.

Министар иностраних послова Русије, Александар Михаилович Горчаков 
трудио се да делује мирним, дипломатским средствима. Агресивнију позицију 
заузимали су Николај Павлович Игњатијев, руски посланик у Цариграду, и 
Петар Николајевич Стремоухов, директор Азијског департмана Министарства 
иностраних послова, али су и они сами страховали од превременог почетка 
рата на Балкану. Покушаји Игњатијева да се проблеми хришћана у Турској реше 
путем дипломатског притиска на Порту, нису наилазили на разумевање код 
Горчакова, који је и даље страховао од става и мешања осталих великих сила.3

Практични спољнополитички задаци Кнежевине Србије и Русије давали су 
могућности да се изнађу решења у погледу војног деловања, али без директног 
укључивања Русије у могући рат, која би остала спољни покровитељ и 
дипломатски заштитник. Кнежевина Србија је од Русије очекивала материјалну 
и финансијску помоћ, те помоћ руских официра у питањима припреме рата, док 
је Русија тиме добијала више могућности да формира пуну слику о стварном 
војном потенцијалу главног носиоца будућег рата, али и да утврди свој престиж 
на Балканском полуострву.

План слања организоване групе руских официра на Балкан предлагао је 
у фебруару 1867. године Николај Николајевич Рајевски4, који је заједно са 
Михаилом Григорјевичем Черњајевим планирао војну акцију на Балкану. У 
марту исте године Рајевски је отпутовао на Балкан без одобрења министра 
војног, а у договору са Иваном Сергејевичем Аксаковим, који је био један од 
главних људи Московског словенског комитета.5 Убрзо је у Србију послата и 
званична руска војна мисија, коју су чинили: Генрих Антонович Лер, пуковник 
Генералног штаба, професор тактике Николајевске академије, Василиј Иванович 
Постељников, пуковник и инжењер, и Николај Аполонович Сњесорев, 
артиљеријски капетан.6 Руски официри су се детаљно упознали са стањем у 
3 В. М. Хевролина, Российский дипломат граф Николай Павлович Игнатьев, Москва, 2004, 

187–188, 193–194. 
4 Государственний архив Российской федерации, Ф. 730 (Николай Павлович Игнатьев), оп. 1, 

д. 957, л. 1–4.
5 А. Л. Шемякин, „Тайная миссия Н. Н. Раевского на Балканах в 1867 г.”, Материалы междунар-

ной научной конференции Профессор Сергей Александрович Никитин и его историческая шко-
ла, Москва, 2004, 239–245; Исти, Генерал М. Г. Черняев и сербская война, Токови историје 1–2 
(2006), 10–12.

6 Опширније о руској војној мисији: Н. М. Васильевич, Перспективы сербско-русского военно-
го сотрудничества в 60-е – нач. 70-х гг. XIX в., Диссертация на соискание ученой степени кан-
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српској војсци и посетили стратешке тачке у земљи. Лер је саставио општи 
план деловања у случају рата, Постељников је нагласак ставио на тачке које 
је требало утврдити, а Сњесорев се бавио српском артиљеријом, оставивши 
записе о њеном стању, организацији и наоружању, те побољшањима и довођењу 
артиљерије у могућност да активно делује у случају рата.7

У домаћим архивским институцијама нема много података који се односе на 
долазак и деловање руске војне мисије 1867/68. године. Рукопис који објављујемо 
чува се у Архиву спољне политике Руске империје (Архив внешней политики 
Российской империи), у фонду 161/1 (Спб Главный архив V-А2), Оп. 181/2 
(Политические донесения по Ближнему Востоку), под сигнатуром 254а. Поред 
текста писама на српском језику (л. 396–397 и л. 399–403) у Архиву се чува и 
препис оба писма на руски језик (л. 398 и л. 404–409).

Интервенције у тексту су сведене на најмању могућу меру, најчешће скраћено 
написане речи, које су допуњене у угластим заградама. Датуми у предговору и 
напоменама усаглашени су са данашњим рачунањем времена.

* * *

Драги господине8,

Овде Вам прилажем копију писма мог сина9, које сте желели имати. Али, 
Господине, разумемо се добро: ја вас молим, и управо преклињем, нека ово писмо 
ни трунку не принесе никакве неповољности г[осподи]ну Рајевском10. Верујте, 
он није нимало рђав човек; напротив, он је пријатељ Србије, као најпатриотичкиј 
Србин, не би ли дакле била грешка и најмање тог човека увредити? Он има у 
себе нешто изванредно, али и ми остали ми смо сви једнаки. Уобште г[осподин] 
Рајевски има какови приметби, које човек мора уважавати. Једним словом, 
он је дат код нас са добром вољом, не треба да му то зло вратимо. Ја никад не 
могу прежалити, ако се узмогне казати, да је мој син био онај, који је Рајевском 
што рђаво учинио. Ви видите да је мој син несташан дечко, и радо се шали. У 
тој његовој шали он је претеро, јер није мислио да ћете чак и ви његово писмо 

дидата исторических наук, Москва, 2009, 65–78.
7 Российская государственная библиотека, Отдел рукописей, Ф. 169, Милютин Дмитрий Алек-

сеевич, К. 36, ед. хр. 60, л. 1–6; К. 36, ед. хр. 63, л. 1–37; К. 36, ед. хр. 64, л. 1–16; Воспоминания 
генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина 1865–1867, под редакцией Л. 
Г. Захаровой, Москва, 2005, 541.

8 Николај Павлович Шишкин, руски руски генерални конзул у Београду (1863–1875)
9 Светозара Гарашанина
10 Николај Николајевич Рајевски (1839–1876), руски официр и српски добровољац. У марту 

1867. године, он је у договору са Иваном С. Аксаковим, који се налазио на челу Московског 
сло вен ског комитета, отпутовао на Балкан, где је посетио и Србију.
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читати. Но нека би све истина било што је мој син о Рајевском казо, али морамо 
признати да је и из онакви поступака Рајевски увидио све мане, које се код 
наше војске налазе. Не заслужује дакле Рајевски ништа друго од нас, но само 
благодарност на његовом пријатељству.

Друго садржање тог писма можете слободно употребити, јер онде је мој 
син уистину и озбиљно говорио, а његове шале нису ни за какво употребљење.

Ви видите колико ме ова ствар интересира и ја имам право поверити се 
вашем пријатељству које ме неће хтети у грех бацити.

Ја млого ценим пријатељство г[осподи]на Рајевског према Србији. Он није 
дошо у Србију по заповести Министра11, него од добре воље. Млад човек мого 
би млого лепше своју младост употребити, него да прегледа одрпане србске 
ескадроне, али је он све ове предпоставио и самој експозицији париској12. Још 
једном вас питам: Дајете ли ми реч да ћете овако поступити?

1/13. јунија 1867.     Ваш искрени пријатељ,
И. Гарашанин

Крагујевац, 23. маја / 4. јуна 1867.

Љубезни бабо13!

Одговарам вам на ваша два писма, која су оба датирана од 21-га о.м. и која сам 
јуче примио. Сигурно ће вам наш г[осподин] Министер14 читати оно писмо, које 
сам му јуче писао, и у коме сам му точно разложио све што је се овде радило, од 
како су ови Руси15 дошли, а нарочито уколико се то тиче лаке батерије, са којом ја 
имам неке експерименте да извршим. Ја реко горе, сигурно ћете то писмо читати, 
зато што знам да је то обичај г[осподина] Миливоја, и само ћу вам овде додати, 
да је све оно, што сам му писао, права истина; ви ћете ово чим пре веровати, 
што видим из вашег писма, да и сами Руси овај материјал доста хвале. Осим они 
догађаја, које сам у том писму навео, није до јутрос ничега новога било, бар за 
нас фронтове, јер се је капетан Русски16 почео био већ занимати са артилериском 
11 Руски министар војни, Дмитриј Алексејевич Миљутин
12 Светска изложба, одржана у Паризу 1867. године.
13 Илија Гарашанин
14 Министра војни, Миливоје Петровић Блазнавац
15 Односи се на руске официре, који су се у саставу руске војне мисије налазили у Србији 1867–1868. 

године, капетана Николаја Аполоновича Сњесорева, пуковника Генриха Антоновича Лера и пу-
ковника Василија Ивановича Постељникова. Н. М. Васильевич, Перспективы сербско-русского 
военного сотрудничества в 60-е – нач. 70-х гг. XIX в, Москва, 2009, на више места.

16 Николај Аполонович Сњесорев
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управом, али јуче од подне почеше се сбивати сцене овде у Крагујевцу, које нам 
довољно доказаше, да ако у Русији има одвећ паметни и учени људи, какви се 
код нас не налази; има их вала кои нас и у будалаштинама превасходе. Сад ја тек 
разумем из какве је школе наш г[осподин] Ђурић17 изишао, јер нам јуче стиже 
једна његове верна копија. Еле да се објасни: јуче после подне падаше жестоки 
пљусак, и на један ма’ показа се на пијаци ескадрон народне кавалерије у највећем 
касу, за њима иђаху једна доста отрцана кола, која су врло мало доликовала 
пратњи. Сва ова парада стаде пред конаком, ескадрон се поравња, узе сабље пред 
прси, и кола уђоше у авлију, и на једаред испаде из њи мој Рајевски, обучен на 
форму они дротара. Чим с кола сиђе, одма се поче дерати и викати као бесомучан, 
тако да се цела кућа узбуни. Настојник књажеви добара истрчи напоље да види 
каква је вика, и ту Рајевски најпре добро изгрди, па онда упита, има ли квартира 
за њега; али настојник држећи да је то пре какав човек, кога су повели у какав 
манастир, или у луду кућу, неже ли онај отмени Русски мајор, кои се очекује, 
одговори му, да за такове госте нема он квартира, на које се мој Рајевски јошт 
већма разгоропади и почне се јошт јаче дерати, и у тој љутњи истера одма сместа 
по оном пљуску ескадрон у поље идући Дивостињу18 да маневрира. На несрећу 
опет тамо је био марвени вашар; дакле пук волова и крава; но Рајевски не обазре 
се на то, него почне са есакдроном јурити по пољу. Ту се сад измешају волови 
и краве, кои поплашени јураху пред ескадроном, бијаше ји умешани заједно и 
барабар са коњаницима, и тако вам се од ескадрона наједан пут начини регемента 
најстрашније кавалерије; пред којом до 200 волова крчаху пут. Овом приликом 
изгрди Рајевски неке грађане, кои се не могоше од беде уклонити, него бијаху 
принуђени са рогатим ескадроном по пољу бежати. Он им нешто каза русским 
језиком, а они разумеше да им је казо „шта ћете ви џигеричари ту”. Ако сте читали 
Дон-Кижота19, онда ћете лако разумети положење Рајевског насред поља, одакле 
он сам командоваше ескадроном. Најпосле чиме киша престаде разпусти он 
ескадрон, кои га је морао чак од Панине меане касом до Крагујевца допратити, 
и врати се у конак, где га дочекају све војене власти. Ту одма нареди он, да сутра 
дан изиђе једна чета народне војске са два топа и једна чета стајаће војске такође 
са два топа, које ће једна противу друге дејствовати, и натера артиллериског 
капетана, да буде с једне стране, док он међутим оде на противу страну. И заиста 
тако и би. Јутрос у 6 сати кренула се била ова силна војска и построи се на поље 
17 Димитрије Ђурић (1838-1893), српски генерал, професор тактике у Војној академији. Школовао 

се у Пруској и Русији. У периоду о коме се говори у овом писму имао је чин поручника.
18 Дивостин, место удаљено шест километара од Крагујевца, познато по истоименом 

манастиру, посвећеном Благовестима.
19 Дон Кихот, књижевни јунак и истоимено дело (Don Quijote de la Mancha) Мигела де Серван-

теса, у коме говори о лутајућем витезу чија машта намеће стварности слике света витешких 
романа и претвара крчме у дворце, сељанке у принцезе, ветрењаче у дивове, а стада оваца у 
војске.
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иза станова. Око 7 сати кренусмо се ми из конака и одма се нуждни разпоред 
учини. Рајевски узе своју војску и оде за једно брдо, где је он имао заузети своју 
позицију, из које смо га ми имали изгонити. Бој се дакле одпоче, али Рајевски 
ћута за брдом, без да икаковог знака живота даде. Кад наједаред он ти без икакови 
церемонија стави војску у колону, изиђе сам пред њи, скине шешир (Н. В. сламни) 
и викне „на јуриш јунаки”, а мои ти сељаци (он је командовао народном четом) 
викну ура, и пођу са Рајевским на челу на јуриш, прођу кроз нас, и упуте се к 
топовима нашим, и почну ове по пољу јурити, док међутим ми остасмо на брду 
гледајући шта Жилблаз20 по пољу ради. Најпосле једна част наши војника пресеку 
им пут, али они опет за то устреме се на њи, измешају се и ствар поче озбиљна 
постајати, хтеде да буде дејствителни јуриш и одбрана, и имађосмо доста муке 
да људе одвоимо које које. Кад све виде капетан артиллериски, одма нареди, те се 
маневр сврши, да се не би какве несреће догодило. Сад вам се опет ту у сред поља 
створи велику дишаут између нас и Рајевског, кои поче већ устима пенушити од 
дерања, док ми најпосле не попустисмо.

Ето како се сврши тај маневр, а да ли ће се јошт што год радити не знам, но 
држим да ће и сутра опет нешто предузети, јер чујем да тек преко сутра одавде 
полази. Моје је мнење да је овај Господин, мого врло лепо из програма изостати, 
и да би много боље учинио, да није ни долазио, јер ако овако узтраје, поквариће 
оно лепо мненије, које ми о Русима добисмо поред ове друге Господе официра 
Русски. Но најпосле да се оставим овог последоватеља Ђурићева и да пређем 
на овог другог, али паметног човека, кои се је нашао сирома и сам у небраном 
грожђу, поред оне будале. У сваком разговору моли он Рајевског да ћути и да 
мање говори, али козачина неће за то да зна, него једнако брбља.

Ја држим, да је капетан Русски поитао, да своје мненије о мени изрече, и 
уверен сам, да кад би мало почекао био, не би се баш онако изразио. Није мој 
обичај ни фалити се, а јошт мање худити се, но да ме је он као доброг батериског 
командира описао, то би јошт које како могло се веровати, али за јединог 
човека, кои је способан да артиллериски командант буде, ту је мало претерао, 
или да просто кажем, ту је се мало претурио. Синоћ баш сам био позват код 
њега на вечеру и при свем том што нам је онај зевзек Ибраим Рајевски своим 
брбљањем много сметао, уграбили смо времена да се и о нашим стварима 
поразговарамо. Ту је било речи и о команданту артиллерије, и какав би то 
човек имао бити, па кад добро размислимо, онда просто изиђе, да га код нас 
нема. Треба нам човек у исто време техничан и фронтови, а овога код нас за 
сада нема, и сваки се страшно вара, кои мисли да оба својства притјажава, 
док може бити међутим ниједног у подпуном смислу нема. Што се мене тиче, 
20 Жил Блас, књижевни јунак и главни лик романа Историја Жил Бласа од Сантијане (L’Histoire 

de Gil Blas de Santillane) А. Р. Лесажа, једног од најснажнијих остварења раног реализма. Код 
нас је био познат још у 18. веку, Доситеј Обрадовић га је популарисао у својим списима, а 
30-их година 19. века, у Београду се појавио и први превод на српски језик овог дела.
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ја мислим, да би могао постати под једним оваковим командантом, као што 
је овај капетан добар фронтови официр; али да ја сад будем добар технични 
артиллериски официр, од тога нема ништа, то сам ја могао бити само да сам 
продужио, јошт кад сам из Меца изишао, занимати се техником, али овако, 
није лако више повратити се натраг. Овај капетан може дати своје мненије 
ма за ког од нас, да смо способни за команданте, али ће се љуто преварити; 
знања која он притјажава нема ниједан од нас у оном степену, у ком ји он 
има. За то дакле оставите се сваке пробе, и ако вам је могуће узмите ви овога 
човека за команданта, ако он узхте остати, па га онда оставите, он ће за цело 
знати нас употребити за оно зашто је кои, и тек онда можете се чему надати 
од артиллерије, иначе свака друга комбинација биће само опет нова проба, 
која ће нас довести донде докле и до садашње.

Ви ми кажете у вашем писму да ћемо сигурно многи отићи у народну војску. 
Ми се не бранимо да идемо свуда, где нужде буде, али оће ли какве ползе бити 
од тога, што ми идемо под оваковим устројством, за цело неће никакве. Наша 
власт оће да спои војника и грађанина у једно исто, а то на несрећу не иде; 
грађанин кад је на учењу, или другој војеној служби, мора бити војник, и по 
томе подвргнут војеним законима без икакви призренија други, а изван службе 
нека буде грађанин. Док ово овако не буде, неће ни војске бити, па ма какве 
командире имала наша народна војска. Све ће ово овако исто ићи, докле год 
официр (командир) није у стању своје млађе и подчињене казнити, докле год 
Министер војени казни официра са 10 строгог затвора зато, што је овај гурнуо 
руком једног народног војника, кои му је на учењу покорност одреко, једном 
речи дотле, докле год наше војене старешине траже да код народа популарности 
на овај начин задобију. Докле год ово овако узтраје, дотле ја не могу обстати у 
народној војсци као старешина, нити би могао у њу отићи, јер извесно никакве 
ползе не би од мене било.

А да ли ће се ово моћи изменити искуство нам је показало врло јасно да је 
крајње време томе, јер од неколико година овамо како народна војска постои, 
нисмо ни толико дотерали, да барем послушност код људи задобијемо, а камо 
ли што год даље. Предпоставимо да се сада, по савету ови људи, и хтедну 
измене учинити, кои је тај, кои би се смео подухватити, но само искрено, да 
све у ред доведе. Министер је већ показао шта остаје мера, кад се дара одбије, 
Ранко21 и Јоца22 такође су своје личне способности досада већ изнели на видик, 
о Ђурићу нећу ни да говорим; остаје дакле једини Зах23. Ја знам, да он стоји 
врло добро и код Књаза и код вас, а као што ми пређе писасте и код ови Руса, 
21 Ранко Алимпић (1826–1882), генерал, професор и управник Артилериске школе, мини стар.
22 Јован Белимарковић (1827–1906), генерал, министар војни и краљевски намесник.
23 Франтишек Зах (1807–1892), чешки војни теоретичар и војник који је деловао у Србији и 

генерал српске армије, управник Артилериске школе.
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може бити да ћете га радо узети, да то преображење војске усдејствује; али ја 
ћу се усудити да се другачије о њему изразим. Зах нити је администратор, нити 
артиллериста, па и ако овај капетан каже, да је он добар технични официр, 
није он ни технични, а много мање фронтови официр. Он је само добар 
генералштаблер, и то опет не онај кои разпоређује војске, него просто могао 
би бити директор Топографског оделенија у Генералном штабу. Ето зашто је Зах, 
по мом мненију, а доћи ће време, кад ћете се и ви сами о томе уверити; само ако 
га узмете. Ни зашта друго није више наш Г. Подполковник, сад кад јошт узмете, 
да он поре тога нема ни мало енергије, онда се даје лако погодити, како би цела 
ова ствар под њим ишла. Артиллериски капетан каже, да се Тополивница24 не 
да због нереда ни оценити, а знате ли ви да је Г. Подполковник по већој части 
овај неред и произвео своим шепртљанским начином. Овде је он за мене јасно 
показао, шта као администратор вреди, и како би он мого администрирати 
војску од близу 100.000 људи, кад није мого ова радилишта бар да одржи у 
оном реду у ком и је застао. Што се тиче његови технични способности, ја би 
радо видио његов један посао, у коме је се он као такав показао. Заиштите нека 
се његова једна ствар изнесе на видик, па онда цените и сами. Русси сигурно 
подсмејателно говоре о нашим са страг пунећим се пушкама, кад кажу да 
су добре, а нарочито да добро гађају. Ја сам се овом тек приликом уверио о 
шепртљанском духу Г. Заха. Он је пред овим официрима страшно осуђивао 
овај систем пушака, као по све хрђав, док међутим он је тај, кои је ове пушке 
пробао и испробао, и кои је у једној прилици мени тај систем фалио. Дакле 
кад Русси дођоше, онда и он виде, да пушке не ваљаду, а пре тога бијаху врло 
добре. За цело време свога бавленија у артиллериској управи Г. Зах само је се 
са којекаквим будаластим пробама заносио, и то тако далеко да је све остало 
занемарио био, па да ја барем до какови резултата дошао, онда ни по јада, али 
овако само је се могао обрукати и ништа више. Што се тиче његови фронтови 
способности, збир њиов може се слободно узети да је нула. Сад ако мислите 
њега узети, онда подробно све ово испитајте, пак ћете се уверити да је он за то 
место исто онако способан, као и овај садашњи, а ја би био у стању доказати, 
да јошт мање него овај, јер Миливој бар може ползом употребити се у фабрики, 
а Зах није ни за то. Подајте ви њему Топографско оделеније, пак ће он ту бити 
са свим на своме месту. У прочем тај посао и јесте здраво шепртљански, и сви 
официри, кои се у Европи за њега употребљавају, наличе здраво на нашега 
Подполковника. Нама треба способан, али у исто време енергичан човек, а 
Зах нема ни једно, ни друго. Лако је на језику бити способан, треба дела то да 
правдају, лако је критизирати, као што ја ово сад радим, али мука је и мајсторија 
покварено поправити. Ја најпосле видим да све иде наопкако, а не верујем да 
би био способан икакав начин измислити, да се из овог хаоса изиђе. Нека и сви 

24 Тополивница у Крагујевцу
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остали овако признаду, а они, кои не признају, нека докажу своје способности 
делом, а не речима, па ћете доћи на то, да код нас нити има човека за врховног 
администратора и управитеља војске, нити има способни људи за почастне 
команде, као што су: Генералштаб, артиллерија, инжињерство и.т.д.

Но при свем горе реченом ми оћемо да имамо војске, и то што боље, а за 
ово наши људи немамо; шта нам дакле друго остаје, него узети странце, н.п. 
шта би нам фалило задржати ове Руссе, или баш ако они не узмогу, потражити 
у Руссии и граници људе, кои би на ове наликовали. Ја признајем да би наши 
војени аукторитети непрестано интригирали против ови људи, и да би им у 
свакој прилици сметње правили и посао отештавали; али овоме би се могло 
у неколико помоћи тим самим што се у Срба јошт доста дреновака налази, а 
после кад би наприм. Књаз узео врховну команду над војском, пак се окружио 
оваквим људима, онда би наши за цело морали увући реп између ногу. На овај 
начин све би заповести и наређење излазила од самог Књаза, а ја не верујем 
да би се когод нашао кои би имао вољу да иј критизира, и да њиово извршење 
одуговлачи, него би се најточније извршавале, а међутим би произилазиле од 
стручно способни људи, о успеху дакле држим да се не би могло ни сумњати. 

Ако дакле можете овако штогод остварити онда се надајте озбиљном успеху, 
иначе ако се ви ослоните само на то, да ови Русси своје приметбе учине, па 
онда да оду, а ми да останемо, те да иј извршимо, ту вам опет неће бити баш 
ничега. Не може бити од народне војске ништа, докле год официр принуђен 
буде тражити два сведока кад му је какав војник скривио па га ваља казнити, 
без два сведока и протоколарног саслушања не сме официр дирати у народног 
војника, јер је то грађанин, кои сноси државне терете, кулук и.т.д. Нема војске 
докле год Миливоје из Блазнаве препоручује Рватовића25, као човека и официра 
хрђавог за народ, а међу тим мајора Илицу у звезде кује, па и такве препоруке 
имају следства. Док је популарности, дотле нема ни војске, узмите ви Руссе са 
кнутом у руци пак ће бити популарности више него што треба.

Без шале, како изгледа сад Ранко26 и Јоца27? Шта ли они говоре о овим 
Руссима? Сигурно кажу: „Не познају они наш народ; не иде то тако, знамо ми 
то боље, али не може се” и.т.п. вучићевске ствари.

Ја се надам, да је Ника до сада примио паре, нека ми одговори, кад прими. 
Чуо сам да је мати слаба, а ви ми ништа не пишете о њој. Поздрављајући вас 
све, остајем ваш љубећи вас син Светозар. Ја сам здрав.

25 Ђура Хорватовић (1835-1895), српски генерал и министар војни. Године 1867. постављен је 
за капетана прве класе у Књажевцу.

26 Ранко Алимпић (видети фусноту 19)
27 Јован Белимарковић (видети фусноту 20)
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ARRIVAL OF NIKOLAY N. RAYEVSKY IN SERBIA 
AND THE SITUATION OF THE SERBIAN OFFICERS IN 1867

Summary:

In this paper we present two letters – from Ilija Garašanin to the Russian consul 
in Belgrade, Nicholas P. Shishkin and Svetozar Garašanin to Ilija Garašanin. It is 
about the arrival of the Russian offi  cers in Serbia in 1867, and of Nikolay Nikolayev-
ich Rayevsky, in particular. A plan to send an organized group of Russian offi  cers to 
the Balkans was proposed in February 1867 by Rayevsky, who along with Mikhail 
Grigorievich Chernyayev planned a military action in the Balkans. In March of the 
same year Rayevsky traveled to the Balkans without the approval of the Minister of 
War, and in agreement with Ivan Sergeyevich Aksakov, who was one of the main 
people in the Moscow Slavic Committee. Soon, a Russian military offi  cial mission 
was sent to Serbia, consisting of: Genrikh Antonovich Leer, Colonel General Staff , 
Professor of strategy at Nikolayev Academy, Vasily Ivanovich Postelnikov, engineer 
and Colonel, and Nikolay Apolonovich Snesorev, an artillery captain. Russian offi  cers 
were thoroughly acquainted with the situation in the Serbian army and they visited 
tactical points in the country. Leer devised a general plan of action in a case of war; 
Postelnikov’s emphasis was on the points that were yet to be determined; and Sne-
sorev dealt with the Serbian artillery, leaving a record of its condition, organization 
and weapons, and bringing improvements in the artillery in order to be able to act 
in a case of war.

Th e letter of Svetozar Garašanin, an offi  cer in the Serbian army, which is published 
herein, contains valuable information about the Russian offi  cers in Serbia, their rela-
tions and attitudes towards their colleagues in the army, the state the Serbian Army 
was in in 1867, and the relationship between the national army members and the 
offi  cers in charge of their training.
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ДВА РУКОПИСА АЛЕКСАНДРА БУКВИЋА 
О ПРВОМ БАЛКАНСКОМ РАТУ

Апстракт: Рукописи Александра Буквића пружају слику Скопља непосредно пред 
ослобођење у Првом балканском рату, као и распореда турских јединица пред марш-
маневар према Куманову. Иако су често непрецизни, представљају поглед на Кумановску 
битку са турске стране границе.

Кључне речи: Скопље, Кумановска битка, Вардарска армија, турски генерали.

* * *

Александар Буквић (1876–1957) спада у ред виђенијих личности Скопља 
прве половине XX века. Био је драгоман руског Конзулата од 1901. до 1915. 
године када су Скопље заузели Бугари. Од тада до октобра 1918. био је при 
руском конзулату у Солуну. Од 1909. до 1912. године радио је као дописник 
Петроградске телеграфске агенције (Westnik) за Косовски вилајет.

За време турске владавине биран је за председника српске црквено-школске 
општине у Скопљу, а од 1920. до 1923. године обављао је дужност председника 
скопске општине. На изборима 1931. године биран је за народног посланика 
Краљевине Југославије.

До Другог светског рата бавио се трговином и експлоатацијом камена. Уз то, 
био је уредник новина на турском језику „Глас народа” (Sada-ji Milet), које су 
излазиле од 1927. до 1929. године. Током Другог светског рата био је интерни-
ран. По ослобођењу му је одузета имовина и као представник „старог режима” 
остао је без запослења.
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Део његове заоставштине налази се у Архиву Србије, а лични списи и мањи 
део документа у приватном поседу наследника.

Два Буквићева рукописа које овде представљамо везани су за догађаје са 
турске стране границе током рата 1912. године. Први је насловљен са „Последњи 
дани турске владавине у Скопљу”, а други има форму дописа који започиње 
обраћањем непознатом пуковнику српске војске – стога и његов наслов „Гос-
подине пуковниче”. 

Вероватно је да су оба текста настала у слично време, будући да се неке 
инфор мације понављају и преклапају. Написани су најраније у децембру 1913. 
године. Приликом писања се види да Буквић користи белешке које је сачувао, 
али и сећање на оно што је сам доживео у Скопљу.

Први рукопис, „Последњи дани турске владавине у Скопљу”, свакако је при-
преман за новински чланак или пак фељтон. Текст није завршен, јер на крају 
стоји примедба „Следује: саветовања у конзулату”. Рукопис је несређен, у другом 
делу писан брзо, са пуно исправки, лутања, негде и нелогичности. Поготово је 
непоуздан хронолошки след догађаја које описује. Поред тих недостатака, он 
пружа делимичан приказ Скопља уочи и током Кумановске битке. Није познато 
да ли је објављен у штампи.

Други рукопис, насловљен са „Господине пуковниче”, представља податке о 
турским јединицима и њиховом распореду, које је Буквић сакупио као допи-
сник Петроградске телеграфске агенције. Овде се издвајају два опширна дописа 
Петрограду, од 9. октобра (26. септембра) и 13. октобра (30. септембра) 1912. 
године. Дописи су готово исти и садрже комплетан распоред Вардарске армије, 
према Буквићевим сазнањима у то време. Ови подаци су у највећој мери тачни. 
Допуњени су краћим дописими које је у међувремену слао. На самом крају, 
Буквић наводи, у кратким цртама, вести о турским командантима приликом 
њиховог повлачења са Куманова, па даље све до битке на Битољу. Све ово про-
праћено је његовим накнадним коментарима убаченим приликом састављања 
рукописа. Није познато ком пуковнику је био намењен овај допис, нити да ли 
је нека друга верзија предата примаоцу.

Иако су оба рукописа различитог карактера, значајно се допуњују и заједно 
дају комплетнији приказ догађаја са друге стране ратне линије. Буквић је податке 
прикупљао на лицу места, од разних турских званичника или личним увидом и, 
иако нису непознати науци, носе лични печат и донекле допуњују постојећу слику.

Интервенције у тексту су минималне: уједначено је писање малог и великог 
слова, исправљане су очигледне омашке у писању, скраћено написане речи дате 
су у угластим заградама, а интерпункција није мењана. Примедбе аутора означе-
не су звездицом како би се разликовале од напомена и разјашњења које дајемо.

Последњи дани турске владавине у Скопљу
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Из записника једног сталног посматраоца

Четвртак, 11. октомбра 1912. г.

...Устао сам доцкан, јер сам се кући вратио после поноћи, а нисам ни могао 
спавати због рђавих новости о неповољним резултатима борбе, вођене јуче 
пред кумановским положајима, када је српско десно крило1, на основу тих 
новости, морало да се повуче са Кумановских висова ка Бујановцу.

Те ми је новости потврдио и сам валија косовски, коме сам се званично об-
ратио за новости са бојнога поља, јуче [10. октобра], у 4 часа после подне. Он 
је при том причао да су се около Страцина спојила лево крило српске армије 
са десним крилом наступајуће преко Криве Паланке бугарске војске (готово до 
последњег часа Турци су држали да је армија Степе Степановића била бугарска 
и да се на Куманову бију заједнички србска и бугарска војска2); а железнички 
баумајстер из Куманова В[алић] који бијаше допутовао санитетским возом те 
вечери из Куманова, причао ми је о повлачењу српских трупа, о заробљавању 
српске батерије и о томе да се је Фетхи паша, командант VII Скопљанског 
корпуса и левог крила Вардарске армије рекао је 9. октомбра да су Срби прес-
павали једну ноћ, јер да су тада напали били турску војску, они би је коначно 
разбили пошто је била малобројна, а овако његова ће друга етапа бити Врање3. 
И заиста овде смо били извешћени да се турска војска, која се је од неколико 
дана концентрирала у Велесу и Овчијем пољу, идући од Солуна и Битоља, преко 
Прилепа, журно отправља ка Куманову. Већ 9тог октомбра бројно стање турске 
војске на Кумановским положајима било је 70.000 људи4.

(Одвратно јесење јутро, са ситном кишом и са познатим блатом скоп-
љанским5) Улице су необично живе пуне мухаџира – бегунаца из свију крајева 
1 Грешка. Првог дана Кумановске битке у најтежем положају било је лево крило Прве армије а не 

десно, како се овде наводи. На страници табака где је аутор исправљао поједине реченице, касније 
унете у текст, са већим или мањим изменама, стоји констатација у којој се наводи да је реч о српском 
левом крилу. Зашто је аутор то накнадно променио и оставио десно крило, није јасно.

2 Друга српску армију генерала Степе Степановића чинила је Тимочка дивизија I позива и 
бугарска 7. рилска дивизија. Оне су наступале из правца Ћустендила са циљем да бочним 
маневром угрозе главнину турске војске. Тимочка дивизија је током 8/21. и 9/22. октобра 
заузела Страцин, али се оријентисала према Кратову, а не ка Куманову, где је 10/23. октобра 
почела одсудна битка. Рилска дивизија била је даље од Куманова напредујући ка Кочанима. 

3 Иста изјава Фети-паше помиње се и у другом спису, Господине пуковниче, с тим да се извор 
прецизније наводи: железнички баумајстер В. помиње се као железнички чиновник Аустријанац 
Валић. Иначе, делови 7. скопског корпуса дошли су у додир са српском војском  9/22. октобра, 
дан пре осталих турских јединица које су се спорије кретале. 

4 Овде се писац позива на „обавештења саопштена преко Цар[играда] и Петрогр[ада] Србији”.
5 Према Станоју Станојевићу, Српско-турски рат 1912. године, 129–130, у Скопљу је „густа маг-

ла и блато” било 10/23. октобра, док је 11/24. „освануо леп, ведар дан”. Стога се цео опис у па-
сусу који следи мора односити на среду, 10/23. октобар.
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заузетих дотле са стране Црногораца и Срба; они су преноћили на отвореном 
небу, на улици, усред блата, јер су све готово турске куће, џамије, школе, празне 
куће и плацеви препуњени њима. Мухаџири се тискају пред фурунама, а други, 
у дугој поворци, мувају се по улицама у најжалоснијем стању, са чопором деце 
на рукама или за њима, нечкајући где ће се склонити бар од непогоде. Пред 
Општинском кућом (беледијом) нечувена је навала тих мухаџира, који моле 
за насушни хлеб. Међу том масом светине гурају се под разним изговорима 
задоцнели да иду на бојиште војници фамозне Скопљанске редифске дивизије, 
чији је командант, дивизиони генерал Кадри паша, (некадањи војни аташе у 
Београду), после debacle на Куманову, стигао овде само са своја два посилна, а 
од његове дивизије ни трага ни гласа.

Чаршија је била затворена али су хришћани са муком прикривали своје уз-
буђење, радост а и страх од освете Турака над безаштићеним становништвом, у 
случају њиховог пораза. Пробуђени хришћани са села и вароши, на броју преко 
500, били су похапшени у Скопљанској централној апсани, где су их мучили и 
плашили покољем. Свакога се дана могла видети поворка везаних сељака, које 
терају, бијући често кундацима мутахфизи (треће позивци) са њиховим импрови-
зованим официрима, дојучерашњим агама и беговима. Они од просветних наших 
раденика, које полиција није успела задржати, склонили су се били у овд[ашњим] 
консулатима, ако већ нису успели били да благовремено умакну.

Душевно стање Турака није нимало било ружичасто. Поред свих окуража-
вајућих вести о турским победама, које је у нарочитим бултенима објављивала 
Отоманска телеграфна агенција и вилајетске власти, турско становништво – оно, 
иначе, не само да никад властима веровало није, већ је све званичне изјаве ту-
мачило у обратном смислу – по жалосном стању мухаџира и њиховом причању 
почело [је] сазнавати о несрећама, које су сналазиле поносну турску империју. 
На њиховим се лицима могло читати отсуство самоуверености у њихову победу, 
али су ипак мислили, да ма како се свршио рат, њихови пријатељи Силе Тројног 
Савеза, неће оставити да се распарча њихова империја. У осталом, сваки који их 
из близа познаје признаће да су данашњи Турци потпуно дегенерисани и тако се 
једино може објаснити и њихово бегство пре рата6.

Таква је од прилике била тих дана физиономија Скопља и додајте томе још 
и најстрожије опсадно стање са ратним судом. Без писмене дозволе корпусне 
команде, нико није смео бити на улици после акшама7, а свака комуникација 
са спољашњим светом била је већ поодавно прекинута.

6 О поразу на Куманову сазнало се у Скопљу 11/24. октобра предвече, када су почеле да долазе 
турске јединице у повлачењу. Због тога овај опис одговара стању у Скопљу пре сазнања о 
поразу.

7 Акшам – први сумрак; четврта од пет муслиманских молитви која се обавља непосредно по 
заласку сунца.
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Тога јутра, кејом, 13. октомбра8, пред нашом митрополијом, сретох мога 
пријатеља Шејха Џ., који ме преплашено упита шта ће са Скопљем бити и неће-
мо ли и ми под његовим рушевинама изгинути, молећи ме истовремено да му 
дам прибежиште у моју кућу, у случају уласка српске војске овде. Мој Шејх, у 
највећем поверењу, саопшти ми, такође, да агенти извесног страног претставни-
ка у Скопљу размилели су се и наговарају мусулмане, да, у случају опасности од 
српске инвазије, истакну заставе те велесиле и изјаве да се стављају под њеном 
заштитом, а дотична велесила умеће их штитити. Нисам имао кад проверити ту 
екстравагантну новост, али сам био наклоњен до некле веровати моме Шејху, 
јер, 2. октомбра, иницијативом тог истог страног претставника, неколико овда-
шњих Арнаута чланова „Лиге арнаутске црне руке у Косовском вилајету”, у име 
арнаутског народа, предадоше овдашњим консулатима меморандом Арнаута, 
у коме, протествујући против намера балканских држава за проширењем, Ар-
наути изјављују да неће никада признати назвања као Стара Србија, Епир као 
и специјалне политичке и административне форме управе у овим крајевима и 
да ће оружијем бранити њихову територију; а кад, доцније, Црногорци почеше 
скорено потискивати турску војску и Арнауте око Плава и Гусиња, корифеји 
арнаутског народносног покрета Хасан беј Вучитрнац (данашњи министар у 
авлонској влади9) са његовом арнаутском тевабијом из Илирског парламента, 
изјавише косовском валији Галиб паши, да ће Арнаути истакнути аустријску 
заставу, ако Турска не пошаље одмах војничка појачања против Црногораца, 
већ остави Арнауте саме да се одупиру њиховом продирању.

Овдашњи руски Генерални консул г-ин К[алмиков], коме саопштих Шејхову 
новост, отрча код валије, кој[и] је од ранога јутра био већ на апарату телеграф-
ном, и изјавио му је да с’ обзиром на променљивост у ратној срећи, у случају 
заузећа Скопља од српске војске, он као представник Русије и заступник инте-
реса Краљевине Србије гарантује безбедност мусулманских жена и деце, као и 
свих оних који буду мировали у њиховим кућама, на чему му [је] Галиб паша, 
са урођеном куртоазијом вишег турског чиновника и потомка старе фамилије, 
заблагодарио. Одатле са Г[енералним] к[онзулом] одосмо у Беледију (општину) 
и у одсуству председника Беледије Р. беја, руски Ген. консул понови та иста своја 
уверења сакупљеним неколицини чланова и секретару општинске управе, а у 
присуству неколико мухаџира и познатог скопљанског мудериза10 Хаџи Р. Та 

8 Не може бити реч о 13/26. октобру, већ највероватније о 12/25. Према ономе што аутор 
саопштава у наредна два пасуса, види се да међу Турцима постоји страх од уласка српске 
војске у Скопље, као и да се руски конзул и даље налази у граду. Како су сва четири конзула 
напустила Скопље у јутро 13/26. октобра јасно је да не може бити речи о датуму који се наводи 
у тексту. Расположење Турака више одоговара ситуацији од 11/24. увече, или  12/25. октобра.

9 Од децембра 1913. године био је министар пољопривреде, а од 1914. године министар пошта.
10 Мудериз – професор више верске школе, медресе.
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изјава руског Ген. консула успокојила је [...]11, али је такође дејствовала на њих 
успокојавајуће и резигнација се је могла прочитати на њиховим физиономијама. 

Међутим Турци – бегунци из Прешева, Куманова, Приштине и Гиљана [...]12 
се непрестано и повећавају мизерију. 

(Време се бијаше прољепшало). Око три часа после подне, у четвртак13, по-
чеше долазити први бегунци са Кумановске битке и пронесе се радостан глас о 
нечувеном поразу турске војске. Своју неописану радост хришћани су морали 
крити, бојећи се освете Турака, а поглавито незнајући шта их још чека. Возови 
препуни, начичканих на степеницама вагона и кочничаревих стуба, на крову 
вагона и међу вагонима, рањених војника, чилих и здравих војника и официра 
без оружија, неки без калапака, официри без сабље, стизаху из Куманова. Сви 
су бежали ка граду, а рањеника је било толико, да су лежали на станици и пред 
њом, а није било болничара да их пренесу. Призор се не да описати: на погру-
женим лицима Турака читао се је [...]14 паничног страха и ужаса и официри, 
блатњави, јадни, без сабље и калпака, са тупим изразом лица и индиферентни 
према свему, журили су се ка граду.

Чаршија се је затворила раније но обично и сваки је журио својој кући у оче-
ки вању још крупнијих догађаја. Враћајући се са станице ка Душановом мо сту, 
приметих да се хришћани познаници значајно поздрављају, а да неки Турци 
а поглавито Јевреји журе да се склоне у неком од консулата, који се налазе у 
близини жељезничке станице. Да би се мало посмејао његовом страху, на путу 
зауставих једног богатог овдашњег сарафа15, великог пријатеља младо-турака 
помоћу којих је стекао и лепих пара, разуме се, на уштрб ђаура. Сбунио се 
је и није знао како да ме се отараси и најзад ме стао молити да га пустим да 
продужи свој пут.

У мојој канцеларији затекох симпатичног и добро познатог Чичу, који је био 
већ пет шест дана гост у невољи руског Ген-конзула и плачући честитасмо себи 
васкрес ослобођење, јер није већ могло бити сумње о неминовном коначном 
поразу Турака на Куманову. Увече јавише се руском Конзулу Калмикову неки 
пријатељи прваци мусулмани и јавише да се овдашње населење буни против 
Фетхи паше, који је већ долетео био из Куманова са својим штабом и који на-
мерава да овде прикупи разбивену војску и да се одупре српској најезди. Они 
су псовали Фетхи пашу окривљујући га за пораз и називајући га погрдним 
именима, што оће да противостави српским гранатама и шрапнелима мусул-

11 Нечитке две речи.
12 Нечитка једна реч.
13 Овде је реч о 11/24. октобру.
14 Нечитка једна реч.
15 Сараф – мењач новца.
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манску нејач, које [је], заједно са мухаџирима, било преко 20 иљада у Скопљу 
и у непосредној околини.

Око [?]16 час[ова] увече директор полиције косовског вилајета упитао је, у 
име валије, г. Калмикова оће ли моћи, у случају нужде, да, као доајен сазове 
на седницу којој би присуствовао и сам валија, консуларно тело, нашто му је 
одговорено affi  rmativement.

У том међувремену у Беледији су били сазвати на већање муслумански пр-
ваци Скопља17 и огромном већином је решено да се, с’ обзиром на то што 
Скопље није утрђена варош и ту би било велики број муслуманске нејачи, која 
би пострадала, умоли Фетхи паша да се са својом војском удаљи од Скопља и 
да се србској најезди одупре некуда ван Скопља.

На том збору у Беледији десила се следећа маленка епизода, која је већ поста-
ла пословична међу овд[ашњим] Турцима. За време дебате, пришао је валији 
директор полиције и, по навици, саопштио му је на уво нешто. На то ће један 
од присутних Турака, неки старац са старим јаничарским појмовима, искезио 
се је валији и осталим чиновницима са речима: „Још ли ћете шушукати?! Зар 
не видите докле дотерасте државу са вашим шушукањем?” Нашта ће валија 
одговорити „Није ништа г-дине, г. директор полиције ми саопштава да је ар-
тиљерија са Куманова стигла на баждар Хана”.

Фетхи паша није хтео ни да чује о тој молби већ је намеравао да се одупре 
на Рокумији на 5 километара ю. и. од Скопља и на путу ка Куманову где је било 
нешто артиљерије и да се на Водну18 испне неколико батерија топова. Овдашњи 
муслумански прваци ишли су дотле, да су телеграфски молили султана да нареди 
Фетхи паши да напусти Скопље и да се Србима одупре подалеко од вароши.

Следује: саветовања у конзулату
Господине пуковниче,

Част ми је поднети Вам у кратко податке о бројном стању Турака, које сам 
при купио био пре Кумановске битке.

26. септембра, у писму Петроградској телеграфској агенцији, чији сам до-
писник стајало је:

Да би се одупрели заједничком српско-бугарском нападу са стране Врања и 
Ћустендиља и бугарском продирању преко Царевог Села, Турци гомилају војску:

16 Нечитак број, можда 9.
17 Према смислу текста изгледа да је реч о догађајима од 11/24. октобра предвече, док Станоје 

Станојевић, нав. дело, 131, каже да су се виђенији грађани Скопља окупљали 12/25. ради 
већања о судбини града. 

18 У другом спису, Господине пуковниче, стоји „Горње Водно”.
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I у Куманову до с[ела] Страцина и утврђују висове Козјака, почев од села 
Лукарца до с[ела] Страцина;

II висове на северу до Штипа и на западу од с. Уљарца, на раскрсници путева 
између Штипа и Кратова и Штипа и Кочана.

У Куманову, на левом крилу Вардарске војске, под командом Фетхи паше, 
концентрисане су следеће трупе:

1. XIX Скопљанска дивизија* сталног кадра, под командом Сајид беја**, 
5.000 бајонета;

2. Скопљанска редивска дивизија, под командом дивизијоног генерала Кадри 
паше***, 9.000 бајонета;

3. VII пук стрелаца, 1.500 бајонета;
4. XV и XVII пукови коњице****, по 350 коњаника;
5. XIX пук артиљерије;
6. VII баталион инжињерије, 500 бајонета;
7. Гиљански редифски пук, 3.000 бајонета;
8. X баталион брдске артиљерије 21. Ђаковачке дивизије;
9. Кадровски баталион брдске артиљерије XIX Скопљанске дивизије;
10. XX пук артиљерије Митровачке XX дивизије;
11. Два баталиона хаубица, из Битоља;
12. Мустахфиза (III позиваца) и добровољаца19.
_________________________
* Доцније сам дознао: да су баталиони имали по 800 бајонета, а не по 500 

колико сам ја рачунао;
** Сајид беј био је начелник штаба те дивизије, али пред самим ратом про-

изведен је за генерала и добио титулу паше;
*** Кадри Паша је пре 10-13 година био аташе војени у Београду.
**** Била је цела дивизија под командом Фајик паше.

19 Реч је о VII корпусу турске војске, који се у означено време тек окупљао у Скопљу и околини. 
Милутин Д. Лазаревић, Српско-турски рат 1912. године, Београд, 1928, 266, наводи састав кор-
пуса на почетку рата: „19. низамска дивизија од 10 батаљона и 6 пољских батерија, Скопљанска 
редифска дивизија од 10 батаљона и 6 пољских батерија, 7. стрељачки пук од 3 батаљона, ха-
убички артиљериски пук од 5 батерија и 17. коњички пук од 3 ексадрона – што чини свега 23 
батаљона, 17 батерија и 3 ексадрона, са 18 – 20.000 бораца”. Код пешадијских јединица пода-
ци се углавном слажу, с тим да је споран број батаљона Скопске редифске дивизије. Редиф-
ски пук из Гњилана формацијски је припадао Приштинској редифској дивизији, али је при-
додат Скопској редифској дивизији. Био је предвиђен за обезбеђење прелаза преко Скопске 
Црне Горе. Напомена Буквића о постојању самосталне Коњичке дивизије је тачна и тиме се 
може објаснити присуство 15. пука коњице на списку. Коњичка дивизија се окупљала код 
Хаџилара, близу Скопља (Милутин Д. Лазаревић, нав. дело, 44). Много је теже упоредити 
артиљеријске јединице, које Буквић набраја по пуковима и батаљонима а не по дивизиони-
ма и батеријама. 
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У Штипу и Кочанима концентришу се следеће трупе:
1. XVI Штипска низамска дивизија;
2. XVI баталион стрелаца;
3. Штипска редивска дивизија;
4. Прилепски редивски пук;
5. Кавалски редивски пук;
6. VI баталион инжињерије;
7. XVI коњички пук*****;
8. један баталион летеће жандармерије******, 1000 бајонета;
9. XVI пук брзометне пољске артиљерије;
10. Баталион брдске артиљерије. 
Ова је војска била под командом Џавид паше, команданта VI Битољског 

корпуса20.
_________________________
***** Овај пук био је у самосталној Коњичкој дивизији на Куманову, под 

Фајик пашом.
****** Летећа жандармерија (један баталион) створена је пред самим ратом, 

од изабраних војника. Штаб тога баталиона био је у Штипу и служио је искљу-
чиво за гоњење комита.

На Косову концентрисане су следеће трупе:
1. Част XX Митровачке дивизије сталног кадра;
2. Приштинска редивска дивизија, без Гиљанског пука;
3. Призренска редивска дивизија, под командом Мехмед паше Дерала, Те-

товца.

20 Буквић наводи податке са почетка мобилизације, [писмо је од 26. септембра / 9. октобра], из 
друге руке, јер није био присутан у Кочанима и Штипу. Тачно је да су по предратној формацији 
наведене јединице, изузев Прилепског и Кавалског редифског пука, улазиле у састав VI корпуса 
и да су мобилисане у рејону Штипа и Кочана. Међутим, на самом почетку рата, због потребе 
турске офанзиве према српској армији 16. низамска дивизија и Штипска редивска дивизија 
(свакако и пратеће јединице које су овде поменуте) ушле су у састав V корпуса, коме је упра-
во одређен Штип као место концентрације, а VI корпус (17. низамска дивизија, Битољска 
редифска дивизија и пратеће јединице) се концентрисао у Велесу.  Од наведених јединица у 
Кумановској бици није учествовала 16. низамска дивизија јер је са 15. низамском дивизијом 
(приспелом из Струмице) обезбеђивала главнину Вардарске армије (тзв. „Десно демонстра-
тивно крило”, које је требало да спречи спајање Друге и Прве армије). Што се тиче Прилеп-
ског редифског пука, он је улазио у састав Битољске редифске дивизије (VI корпус). Распо-
ред Кавалског редифског пука није познат. На основу овога може се закључити да је распо-
ред већине наведених јединица поуздан са исправком да нису остале у саставу корпуса који 
Буквић наводи. [Види: Милутин Д. Лазаревић, нав. дело, 44, 265–266; Edward J. Erickson, Defeat 
in Detail: Th e Ottoman Army in the Balkans 1912–1913, 2003, 166; Група аутора, Први балкански 
рат 1912–1913, књига прва, Београд, 1959, 399–400]. 
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4. XVIII пук******* коњице21;
_________________________
******* Овај пук коњице био је такођер у саставу самосталне дивизије под 

Фајик пашом.

На Црногорској граници (рачунајући и Скадар):
1. 21. Ђаковачка дивизија, командант Џавид паша (она оперише у Плави, 

Гусињу, Беранама, Белом Пољу)
2. 24. Скадарска дивизија (Скадар, Тузи)
3. 24. Скадарска дивизија редифа
4. 21. стрељачки батаљон
5. 24. стрељачки батаљон
6. 21. пук брзометне артиљерије
7. 22. пук брзометне артиљерије
8. и 9. по један батаљон брдске артиљерије 21. и 24. дивизије
10. Добровољаца Арнаута из Ђаковице, Пећи, Дибера, Елбасана, Тиране 

преко 25.000
11. градске артиљерије у Скадру

У Новом Пазару, Сјеници и Плевљима оперирати части 20. Митровачке, 21. 
Ђаковачке дивизије, са редифима Митровачке дивизије и са добровољцима 
Бошњацима и Арнаутима22.

Из доцнијих бележака у моме нотесу и шифрованих телеграма које сам 
упутио Петроградској телеграфском агентству горња дислокација може се 
допунити са следећим податцима:

28, 29. и 30. септембра у Велесу је стигло из Солуна 30 возова са војском23.

21 Реч је о Приштинском одреду. Призренска редифска дивизија и Митровачка редифска 
дивизија су мобилисане само делимично. Приштински одред је састављен од делова 20. ни-
замске дивизије и Приштинског и Вучитрнског редифског пука. [Види: Група аутора, нав. 
дело, 397; Edward J. Erickson, нав дело, 170].

22 Овде је реч о јединицама Скадарског корпуса (24. низамска дивизија, Скадарска редифска 
дивизија, остале корпусне јединице и добровољци) и друге групе која се налазила у Метохији, 
Васојевићима и Санџаку (21. низамска дивизија, 31. пук 11 низамске дивизије, 3 батаљона 
1. и 2. пука 1. низамске дивизије,  један батаљон 55. пука 19. низамске дивизије, 59. пук 20. 
низамске дивизије и делови Митровачке редифске дивизије). Види: група аутора, нав. дело, 
398–399.

23 Овде мора бити реч о претходници V корпуса (штаб корпуса и 13. низамска дивизија), 
који су стигли железницом у Велес из Солуна, где им је било мобилизацијско место. 
Претходница V корпуса била је у Велесу до доласка јединица VI корпуса из Битоља, због 
чега су морали да се помере у Штип. Коначан распоред корпуса пред полазак за Куманово 
био је: V корпус у Штипу, VI корпус у Велесу и VII у Скопљу.
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6. [октобра] је почела стизати у Скопље Смирнска дивизија (резерва I 
позива)24.

8. октомбра Фетхи паша је отпутовао за Куманово, а дошо у Скопље 24. 
септембра и примио дужност.

8. окт. 3 батерије брзометних топова 21. ђаковачке дивизије отправљене су 
на Куманово.

Истог дана 2 ескадрона коњице отпутовали су такођер за Куманово.
9. октомбра увече Фетхи паша је реко у Куманову, једном жељезничком 

чиновнику, неком Аустријанцу Валићу, да су Срби проспавали једну ноћ, јер 
кад би Турке напали тога дана, сигурни би били сјајне победе, пошто су Турци 
дотле имали мало војске на Куманову, али, сада, улоге се мењају и турска ће 
војска бити прекосутра у Врању. И заиста у току 6, 7, 8, 9, па чак и 10. октомбра 
Турци су довлачили у Куманову нове трупе преко Велеса и Скопља.

Извод из писма, које сам упутио 30. септембра 1912. г. руском поштом преко 
Солуна Петровградској телеграфској агенцији25:

Да би се одупрели српско-бугарском заједничком нападу преко Врања – 
Ћустендиља и бугарском продирању преко Царевог Села, Турци гомилају војску:

1. у Куманову до с[ела] Страцина (на путу Куманово–Kratova–Паланка) и 
утврђују висове Козјака, почев од села Лукарца до с[ела] Страцина.

2. висове на северу од Штипа и на западу од с[ела] Уљарци (раскрсница 
путева између Штипа–Кратова и Штипа–Кочана).

У случају пак пораза, Турци ће се повући преко Овчјег поља на Велес, где се 
такођер концентришу трупе, које долазе из Солунског вилајета. 

У Куманову (подразумевајући ту Прешево, Козјак, Страцин до Паланке) 
концентрисане су следеће трупе:

1. 19. Скопљанска дивизија сталног кадра, са 5.000 људи, командант Сајид 
беј (доцније Сајид паша).

2. Скопска редивска дивизија, 9000 бајонета, под командом Кадри паше.
3. 7. пук стрелаца – 1500 бајонета.
4. 15. и 17. пукови коњице, први из Велеса, а други из Скопља, по 350 

коњаника.

24 Нема помена о овој дивизији током Кумановске битке, ни касније на правцу наступања српских 
армија. Према првобитном турском ратном плану требало је да се у саставу Вардарске армије 
нађе и II корпус у чијем саставу је Смирнска редифска дивизија, али, изгледа, да је цео кор-
пус остао у Тракији. [Види: Edward J. Erickson, нав. дело, 170]. С друге стране, Буквић се све 
време налазио у Скопљу, тако да овај податак не треба олако одбацити. Могуће је да је реч о 
мањим деловим те дивизије.

25 У односу на податке из писма од 9. октобра (26. септембра) нема битних разлика код 
VII корпуса. Код јединица у Штипу и Кочанима прецизиран је број војника, а на Косову су 
додате пратеће јединице.
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5. 19. пук артиљерије.
6. 7. батаљон инжињерије, 500 baionnettes.
7. Гиљански редифски пук, 3000 baionnettes.
8. 10 bataillon брдске артиљерије Ђаковачке дивизије.
9. Кадровски батаљон брдске артиљерије 19. дивизије.
10. 20. пук артиљерије Митровачке 20. дивизије.
11. Два батаљона хаубица из Битоља.
12. Мустахфиза (III позиваца) и добровољаца.
По моме мишљењу, број турских трупа између Куманова, Битоља, Страцина 

и Паланке превазилази 25.000 људи.
Командант 7. корпуса је Фетхи паша.

У Штипу – Кочанима концентришу се следеће трупе:
1. 16. низамска дивизија штипска, 5000 бајонета
2. 16. bataillon стрелаца, 500 бајонета
3. Штипска редифска дивизија, 9000 бајонета
4. Прилепски редифски пук, 3000 бајонета
5. Кавалски редифски пук, 3000 бајонета
6. 16. коњички пук штипски, 350 коњаника
7. 6. батаљон инжињерије, 600 бајонета
8. један батаљон летеће жандармерије, 1000 бајонета
9. пук брзометне пољске артиљерије Штипске дивизије
10. батаљон брдске артиљерије
У Велесу последњих дана прошлога месеца (28, 29, 30. септембра) више од 

две дивизије редифа стигло је. Очекују се још две друге дивизије26. Овога 
тренутка може се рачунати да у Велесу и Овчјем пољу има више од 25.000 људи.

На Косову концентрисане су следеће трупе:
1. Част 20. Митровачке дивизије сталног кадра
2. Приштинска редифска дивизија, без Гиљанског пука;
3. Призренска редифска дивизија
4. 18. пук коњице
5. 20. батаљон стрелаца
6. част Митровачке редифске дивизије
7. 9. батаљон брдске артиљерије
8. 3 bateriej пољске брзометне артиљерије 20. пука Митровачке дивизије
9. добровољаца и мустахфиза

26 Овде је реч о доласку железницом јединица V корпуса из Солуна у Велес, одакле су пешице 
прешле у Штип, с тим да је нетачан податак о две редифске дивизије, већ су у питању штаб 
и једна низамска дивизија. Податак о томе да се очекују још две дивизије може се односити 
на покрет VI корпуса из Битоља за Велес који је почео 3/16. октобра. Види: Група аутора, нав. 
дело, 398–399.
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4. окт. шифрованом депешом јавио сам Петроградском тел[еграфском] 
агентству да против напада са стране Врања, Ћустендила и Царевог села, под 
командом Зеки паше скупљено је 75.000 војске у Куманову, Штипу и Велесу.

10-тог шифром сам јавио: „већ два дана како се бију около Куманова, где се 
је бугарска војска спојила са српском. Благодарећи доласку у Куманово четири 
дивизије из Велеса, број турске дејствујуће армије около Куманова попео се је 
на 70.000. Данас је десно српско крило отступило, и оставило једну батерију”.

N.B. I Податке о спајању двеју армија као и то о одступању десног српског 
крила добио сам од валије, коме сам се обратио био за новости у име руског 
конзулата. Турци су до последњег часа држали да је војска, која их напада са 
стране Паланке, бугарска.

N.B. II И ако су ми Турци на телеграфу наплатили таксу и издали рецепис, 
нисам могао проверити јели ова последња шифрована депеша откуцана.

Шукри ефенди, главни оператор VII корпуса, кој[и] је био у Куманову са 
Фетхи пашом, повукао се доцније у Битољу, одакле је повукао у Јанини, где се 
је предао Грцима, дао ми је следеће податке.

Около Куманова, на левом крилу под вођством Фетхи паше, команданта VII 
корпуса (шеф штаба пуковник ђенералштабни Фајик беј), тукле су се:

1. 19. низамска Скопљанска дивизија – 9 батаљона, рачунајући 800 душа у 
батаљону, командант Сајид паша

2. 4 пука редифских: Скопље, Гиљане, Тетово, Прешево, рачунајући батаљон 
по 800 душа, ком. Кадри паша27.

3. 2 пука артиљерије
4. 1 пук хаубица
5. 1 батаљон митраљеза
6. 1 батаљон инжињерије
7. 1 независна коњичка дивизија под командом Faїk паше.
Командант VI Битољског корпуса, Џавид паша био је на левом крилу, у 

Штабу, Овчијем пољу, Паланци и Кратову.
Под заповестима Џавид паше био је на левом крилу и Командант V Солунског 

корпуса Кара Сајид паша, родом из Тетова.
Кара Сајид са својом војском (која је то војска?) био је у резерви, заједно са 

Галиб пашом између оба крила – Галиб паша имао је под својом командом 4 
батаљона стрелаца.

После пораза Сајид паша28 је био смењен и замењен шефом штаба Фетхи 
пашиног, Фајик бегом, а Кадри паша*********, чија се је дивизија распрсла после 

27 У питању је Скопска редифска дивизија.
28 Реч је 19. низамској дивизији.
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Куманова29, био је смењен и сада се налази, као гост, у кући арнаутског првака, 
почасног Ћамиј Азиза у Берату.

После пораза на Куманову Џавид је дошао овде – у Скопље, затим је долином 
Пчиње отишао у Велесу, где се концентрисаху трупе Кара Саида, Галиб паше, 
и главног команданта Зеки паше30. Трупе које су стизале из Качаника – свих 
севернијих крајева додате су војсци Галиб паше**********.

_________________________
********* Кадри паша је био некада војни аташе у Београду. Од његове 

дивизије после Куманова, остали су само његова два посилна.
********** Фетхи паша је намеравао се бранити овде у Скопљу утврђујући 

Горње Водно и Рокумију, али је одустао од тога видевши, да му је остало веома 
мало војске.

На Прилепу, узели су учашће трупе Галиб паше, Кара Сајида, и Зеки паше31.
На Битољским положајима било је два пута више војске но на левом 

куман[овском] крилу.
Фетхи паша је био убивен у близини Снегова, на борбеној линији. После 

Кукуречана, ту се је преселио био турски ђенералштаб. Изгледа, да се је навлаш 
излагао смрти јер је без потребе ушао у борбену линију, поред свих протеста 
својих официра. Убивен је од непријатељског курш[ума] у тренутку кад је 
потписивао смртну пресуду некима од својих ђенералштабних официра, који 
видевши да Фетхи намерава да буде убивен предупредили га да се налази у 
борбеној линији и отказали да га прате из близа32.

Галиб је стигао борећи се у Јанини и на 2-3 дана пре пада Јанине склонио 
се је код Џавид паше.

Преко 1000 официра биће предати ратном суду за кукавичко њихово држање.

Господине пуковниче, част ми је поднети Вам у кратко податке о бројном 
стању Турака на Куманову, које сам прикупио било по дужности као драгоман 
овдашњег руског Конзулата, било као дописник Петровградске телеграфне 
агенције.

29 Реч је о Скопској редифској дивизији.
30 После пораза на Куманову, V и VI корпус су одступили ка Велесу, док су остаци VII корпуса 

и јединице које су се кроз Качаничку клисуру повукле до Скопља одступале ка Тетову. [Види: 
група аутора, нав.дело, 730–731].

31 Борбе за Прилеп вођене су од 19. октобра / 1. новембра до 24. октобра / 6. новембра. 
Ту су остаци VII и V корпуса покушавали да задрже напредовање српске војске ка Битољу.

32 Фети паша погинуо је трећег дана Битољске битке приликом повлачења VII корпуса. [Види: 
Милутин Д. Лазаревић, Српско-турски рат 1912. године, књига трећа, Београд, 1931, 177].
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TWO MANUSCRIPTS ON THE FIRST BALKAN WAR 
BY ALEKSANDAR BUKVIC 

Summary:

Both of the presented manuscripts were written by Aleksandar Bukvic, a drago-
man, an interpreter, of the Russian consul in Skopje. Th e fi rst one is a description 
of the situation in Skopje just before the Serbian army entered Skopje. It consists of 
notes and retrospections. Th e second manuscript is a collection of information about 
the composition and the positions of the Turkish army at the beginning of the First 
Balkan War, which Bukvic gathered as a correspondent to the Saint Petersburg Tele-
graph Agency for the Kosovo vilayet. To some extent, the manuscripts complement 
one another and overlap. Both of them are particular with regard to how the Battle 
of Kumanovo was viewed from the Turkish side of the front.





УДК: 322:272(497.1)”1945”(093.2) 
32:929 Војновић Л.(044)

Др Софија Божић
научни сарадник
Институт за новију историју Србије, Београд
sofi jamisa@lycos.com

ЈОСИП БРОЗ ТИТО И РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА КОД 
ХРВАТА: ЈЕДАН НЕОБЈАВЉЕН ЧЛАНАК ЛУЈА ВОЈНОВИЋА*

Апстракт: У раду доносимо до сада необјављен чланак који је југословенски 
дипломата и писац Лујо Војновић упутио листовима Вјесник и Политика, реагујући 
на говор Јосипа Броза приликом сусрета с римокатоличким достојанственицима 2. јуна 
1945. У чланку је Војновић изразио одушевљење Титовим критичким односом према 
Римокатоличкој цркви код Хрвата.

Кључне речи: Лујо Војновић, Срби католици, Римокатоличка црква, Јосип Броз Тито

* * *

Међу бројним спољним и унутрашњим снагама које су, после уједињења Срба, 
Хрвата и Словенаца 1918. године, покушавале да дестабилизују и демонтирају 
нову заједницу била је и Римокатоличка црква. Делујући преко „Католичке акције”, 
од 1936. „Чисте Католичке акције”, мреже удружења преко којих је стварала своју 
државу у држави, она је успевала да на вернике утиче политички, подстичући их на 
отпор југословенској идеологији и интеграцији.1 Један од многих интелектуалаца 
незадовољних агресивним клерикализмом због опасности коју је представљао 

* Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународном контексту: 
унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, бр. 47027, који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

1 Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања: историја Срба у Новом Веку 1492–1992, 
Београд, 2007, 414; Милорад Екмечић, Огледи из историје, Београд, 2002, 111–147; Ljubodrag 
Dimić, Nikola Žutić, Rimokatolički klerikalizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941: prilozi za istoriju, 
Beograd, 1992, 170–182.
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по опстанак младе Краљевине, по њиховом мишљењу јединог гаранта мирног 
и несметаног развитка свих житеља окупљених под заједничким државним 
кровом, био је и писац и дипломата Лујо Војновић (Сплит 1864 – Загреб 1951). 
Иако и сам римокатолик и одани верник, он је према својој Цркви био веома 
критички расположен, јасно сагледавајући да су сепаратистичке тенденције 
одређених кругова југословенског друштва, које су се шириле и на народе које су 
они репрезентовали, директна последица њеног уплитања у политику, са циљем 
да уздрма државне темеље и дезинтегрише Југославију.2 

У истом правцу Римокатоличка црква деловала је и за време Другог светског 
рата, када су њени прваци подржавали Независну Државу Хрватску.3 Нови 
поредак, успостављен после ослобођења земље, у складу с атеистичком и 
материјалистичком идеологијом владајуће партије, у основи није био наклоњен 
ниједној цркви, па тако ни Римокатоличкој.4 Притисци Комунистичке партије 
на Цркву и обрачуни с њеним представницима почели су већ током рата, и то се 
наставило и по његовом завршетку. С друге стране, непомирљиво непријатељство 
између две ауторитарне организације било је ублажавано опортунистичким 
држањем комунистичких првака, свесних снаге и утицаја Римокатоличке цркве, 
њеног богатства и организованости.5 У склопу напора да се пронађе компромис 
и Црква приволи на сарадњу с режимом, 2. јуна 1945. дошло је до сусрета Јосипа 
Броза Тита с представницима вишег клера, предвођених бискупом Салис-
Севисом. Титове речи, изговорене том приликом и објављене у дневној штампи, 
оставиле су снажан утисак на Л. Војновића, који је, иако већ у дубокој старости, 
и даље помно пратио све што се дешава на јавној сцени. Његово интересовање за 
улогу и деловање Римокатоличке цркве било је толико интензивно да је одлучио 
да прокоментарише ставове председника савезне владе изнете пред делегацијом 
римокатоличких достојанственика. Л. Војновић је то учинио у виду једног дописа 
који је упутио загребачком дневном листу Вјесник и београдској Политици. У 
том чланку, који никада није објављен, што је на сачуваном препису забележено 

2 Већ тада је Л. Војновић изражавао незадовољство ангажованошћу Римокатоличке цркве, па је, 
нпр., у писму Драгиши Цветковићу од 17. јула 1939, протестовао због једног говора Алојзија 
Степинца, у коме је указано на наводно незавидан положај хрватског народа у заједничкој 
држави, и због једне посланице хрватских надбискупа хрватском народу, у којој се нападају 
Југославија и Срби. Војновић је био мишљења да Црква треба да се бави ширењем мира, 
толеранције и љубави, што је њен главни задатак, а не раздраживањем народа против земље за 
чије стварање су положени многи невини животи. Подробније у нашем раду: „Jedno nepoznato 
pismo Luja Vojnovića”, Istorija XX veka 2/2012, 223–227.

3 Viktor Novak, Magnum crimen: pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Beograd, 1986.
4 Radmila Radić, Verom protiv vere: država i verske zajednice u Srbiji 1945–1953, Beograd, 1995.
5 Драгољуб Р. Живојиновић, Ватикан, Католичка црква и југословенска власт 1945–1958, Бео-

град, 1994.
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руком самог аутора,6 он је изразио одушевљење Титовим критичким односом 
према Римокатоличкој цркви код Хрвата, утолико више што је маршал и сам 
припадао хрватском народу. Војновић је, како произлази из његовог чланка, 
полагао велике наде у Јосипа Броза као способног државника који ће коначно 
учинити крај уплитању Цркве у политику. Као велики поборник југословенске 
заједнице, био је веома задовољан и оним делом Титовог говора у коме је било 
речи о потреби тесног повезивања и зближавања православних и католика као 
услову опстанка словенских народа у будућности.7

6 „Ovaj sam članak ponudio Vjesniku pak Politici i nisu ga htjeli štampati.”
7 Титове речи, којима се обратио високом свештенству, гласиле су: 
 „Господо, радостан сам, што видим да ви, свећеници Хрватске, имате пуно разумијевања за 

садашње збивање и да показујете жељу за сарадњом с југословенском савезном владом и с 
федералном владом Хрватске.

 Овдје је поменута декларација југословенске савезне владе. Поводом тога хтио бих још једном 
подвући да ће југословенска влада радити у духу те декларације. То потврђује и чињеница да 
сам по доласку у Загреб, изразио жељу да се с вама видим и поразговарам. Хтио бих да ми 
поставите питања која вас можда тиште уколико вам извјесне ствари нису јасне. Можда код 
вас има извјесних нејасноћа и у погледу перспективе. 

 Конституанта ће бити врховно народно представништво, које ће донијети законске одлуке по 
свим питањима, па и по питању односа државе према цркви и обратно. Хтио бих да вам кажем 
своје лично мишљење по питању односа цркве и државе и односа између народа и цркве. Морам 
вам рећи да ја, као Хрват, нисам био задовољан држањем једног дијела католичког свећенства 
у овим тешким хисторијским моментима, који су стајали великих жртава. Опростите ми моју 
искреност, али ја говорим отворено, онако како мислим: нисам био задовољан. Само, то не 
значи да ми осуђујемо, нити да ја осуђујем свећенство уопће. Мислим да ви знате да се велики 
дио свећенства, и то баш млађег, одбио од старих свећеника, нарочито од сљедбеника великог 
Штросмајера – сљедбеника југословенске идеје.

 Разумије се, нама је у току саме борбе била стално пред очима мисао водиља да је питање 
религије дубоко укоријењено у нашем народу и да се то питање, као и питање цркве и односа 
цркве према држави, не може ријешити декретом, јер су таква рјешења увијек трпјела неуспјех 
и штетила заједници, опћој народној ствари. Руководећи се том мишљу, том идејом водиљом, 
ми смо се и сада прихватили посла, да се договоримо и да нађемо најпогодније рјешење. Желио 
бих – ја сам то изнио и пред монсињорем [Светозаром] Ритигом – да се изради један елаборат 
о томе како ви мислите да би требало ријешити питање католичке цркве у Хрватској; ми ћемо 
исто тако разговарати и с православном црквом. Са своје стране, рекао бих да наша црква треба 
да буде национална, да се више прилагоди нацији. Можда вам је мало чудновато што овако 
чврсто заступам националност. Али проливено је и сувише крви, видио сам и сувише народних 
патњи, па желим да католичко свећенство у Хрватској буде национално, дубље повезано са 
народом него што је повезано сада. Морам отворено рећи да не преузимам право да осуђујем 
Рим, вашу врховну римску инстанцу. Не, то нећу. Али морам казати да ту гледам на ствари 
критички, јер је та инстанца увијек нагињала више Италији него нашем народу. Ја бих желио 
да католичка црква у Хрватској сада, када постоје сви услови за то, има више самосталности. 
То бих желио, то је основно питање, то је оно што бисмо ми жељели да ријешимо, а сва остала 
питања су секундарна, и она се могу лако ријешити. Ја вам, са своје стране, стављам ово на 
срце. Ову моју мисао дијеле многи моји сарадници.

 Ми хоћемо да створимо једну велику заједницу Јужних Словена. У тој заједници ће бити и 
православни и католици, који треба да буду чврсто повезани са свим осталим Словенима. 
У тој заједници православаца ће бити готово више него католика. Значи да ће и питање 
односа између православне и католичке цркве такође требати довести у склад с великом 
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Чланак Луја Војновића чува се у „обитељском фонду Војновић” у Хрватском 
државном архиву у Загребу, под сигнатуром ХР-ХДА-781-87. Откуцан је на 
писаћој машини, латиницом, има нешто више од две стране и потписан је 
псеудонимом. Чланак објављујемо без икаквих измена.

KONAČNO!
/ : Povodom jednog govora : /

Riječi koje je Maršal – Pretsjednik izgovorio pred izaslanstvom katoličkoga klera 
u Hrvatskoj imaju epohalno značenje u jugoslavenskoj historiji. Mi se ne sjećamo da 
bi iko u Jugoslavenstvu ovako bio progovorio otkad jugoslavenska plemena postoje, 
ovako produbljeno, ozbiljno, iskreno. Sve do subote 2. o. mj. možemo reći kroz vjek-
ove, katoličko svećenstvo u našim krajevima bijaše „noli me tangere”8. Sve je moglo 
da radi bez kontrole i privatno i javno. Mjenjahu se režimi, carevi, kraljevi, dolažahu 
i odlažahu apostolski legati, sve ostajaše na mrtvoj tački ravnodušnosti imperiuma, 
neodgovornosti, neprikosnovenosti, mimo skromnih i pritajenih kritika vjernika 
predatih na milost i nemilost nepogrješivom svećenstvu.

U onu subotu su za prvi put u narodnoj historiji progovorene iskrene riječi na 
adresu svemogućega svećenstva. I trebalo je, po ironiji historije, da dodje jedan Hrvat 
– baš Hrvat! – vojskovodja, koji je od najraznovrsnijih elemenata umio organizovati 
snažnu, oduševljenu, jedinstvenu svenarodnu vojnu silu, ali koji se u najnovije vri-
jeme, i naročito onomadne ispoljio kao izredna državnička glava, kao politička sila 
prvoga reda, da odjeknu banski dvori iskrenom jednom riječi na adresu svemogućega 
faktora, koji do sada vladaše velikim dijelom savjesti onih te zapaljivahu jednu svijeću 
nebeskome, a drugu zemaljskom duhu svih zapletaja i svih fanatizama.

Na ovakovu govoru, jugoslavenski narod vaskolik ima da blagodari Maršalu – 
Pretsjedniku, a osobito sve iskrene katoličke duše kojima je otvorio ventil i smiju od 
sada gledati u oči onoj teškoj bolesti od koje mi trpimo i stradamo mnogo i mnogo 
decenija. Katoličko svećenstvo jednim je jedinim gestom povraćeno na svoje mjesto, 

идејом зближења и уже сарадње словенских народа, који су у својој хисторији толико 
препатили услијед своје разједињености и чије су патње достигле кулминацију баш у овом 
рату, који је вођен за уништење Словенства. Ето, то су моје мисли. То је основно.” Josip Broz 
Tito, Sabrana djela, tom 28: 1. maj – 6. jul 1945, Beograd 1988,  86–87. Иако је у мемоарима 
високих партијских функционера, који су се појавили пре издавања 28. тома Sabranih djela, 
указано на то да је те, 1945. године, сва штампа (осим Službenog vjesnika zagrebačke nadbisk-
upije, који није вршио никакве интервенције) донела цензурисану верзију Титовог говора, 
приређивачи Sabranih djela поступили су исто као што је учињено више од четири деценије 
раније. Чак ни у напомени они нису упозорили на то да се цензурисана верзија разликује 
од оригиналне утолико што маршалову изјаву да је Хрват и католик доноси у скраћеном 
облику, изостављајући део који се односи на његово верско опредељење. Тек неколико година 
касније у науци је признато постојање две верзије Титовог говора: R. Radić, н. д., 380–381.

8 Недодирљиво
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pozvato je na odgovornost; od političke je agitacije privedeno opet svetilištu i uzvišenoj 
misiji koju velikim dijelom bješe odbacio i njoj se iznevjerio.

Riječi Maršala – Pretsjednika odjeknuće i do vatikanskih odaja. On se u svom kritičnom 
pogledu sreta u punoj saglasnosti sa našim velikim Strossmayerom, čija su pisma Franji 
Račkome u prošlom vijeku neprekidno ponavljala da se Rim suviše potalijančio, Rim 
kome je, po defi niciji samoga Apostola, povjerena skrb „OMNIUM ECCLESIARUM”9.

Mi dobro znamo i ovo nam je saznanje zajedničko sa cijelim narodom, da je na-
kon tako strahovitih mećava stišavanje neophodna potreba, ali s druge smo strane 
isto tako tvrdo uvjereni, da je diagnoza i sljedstveno strogo liječenje pitanje života 
i smrti, ne samo za pojedince nego i za sve narode, a naročito za novu Jugoslaviju.

Sve su naše dosadašnje nesreće rezultanta rdjavo postavljenih, što više nikakovih 
diagnoza. A najkritičnija i najpotrebnija je diagnoza konstatacija prodiranja politike 
u svetilište. Zato, pored sve naše žudnje primirenja i stišavanja, mi smatramo da je 
ovo sudbonosno pitanje najaktuelnije.

Svi pravi vjernici imaju da pozdrave one maršalove riječi uzdahom oslobodjenja. Ali 
najbolji će njihov komentar možda biti ono nešto što se, u mnogim zemljama i preko 
okeana, naročito u našem narodu ukazalo kao jedini lijek hegemoniji svećenstva i slobodi 
da sve i svašta govori i da razdražuje mjesto da miri, a to se nešto zove: rastava crkve – 
upravo crkava – od države, rastava američkog tipa, snabdjevena strogim disciplinskim 
zakonima, po kojoj bi najzad riješeno bilo pitanje koje kao mora tlači naš katolički svijet; 
da država plaća svećenstvo, a da joj ovo, za uzdarje, odgovara trovanjem i raspirivanjem 
strasti, žurnalističkom – u tonu – propagandom ofanzivnoga regionalizma, rodjenog 
protivnika svakog pravog jedinstva, kroz konfuziju pojmova narodnosti i vjere.

U svom genijalno improviziranom govoru maršal je dodirnuo i odnose katoličkog 
elementa sa pretežno brojnijim pravoslavnim elementom u našem narodu. Opet 
uskrisuje pred našim očima veličanstveni lik djakovačkoga vladike, apostolske njegove 
poslanice narodu svoje ogromne slavonske dieceze, kad mu preporučivaše bratsku 
trpeljivost prema pravoslavnim jednokrvnim ljudima i hvaljaše divnu liturgiju istočne 
crkve i evandjeoski odgovaraše na nesmotrene napadaje nekih pravoslavnih vladika.10

Sve se ovo bilo zaboravilo što više zabašurivalo. Mi smo okrvavljenoga srca imali 
da gledamo rušenja kojima se bješe pridružio – kad ih nije potaknuo – jedan dio 
katoličkoga svećenstva, baš onaj mladji kog je „suaviter in modo”11 ali „fortiter in 
re”12 opomenuo i na red pozvao Maršal – Pretsjednik.
9 Све цркве
10 Као и већина његових савременика, и Л. Војновић је Јосипа Јурја Штросмајера доживљавао 

као великог Југословена. Савремена наука је, међутим, на основу новооткривене грађе, 
срушила тај мит, уверљиво доказујући да је ђаковачки бискуп био кроатоцентриста који 
није нимало уважавао припаднике других вера. Василије Ђ. Крестић, Бискуп Штросмајер: 
Хрват, Великохрват или Југословен, Јагодина, 2006.

11 На пријатан начин
12 Храбро 
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Niko neće dovoljno saznati koliku je ogromnu štetu na cijelome Balkanu ova bog-
umrska akcija prouzročila katoličkoj crkvi. Ova je izgubila cio svoj prestiž, udaljila 
je možda za vijekove svaki pokušaj izmirenja izmedju istočne i zapadne crkve, a u 
diametralnoj opoziciji sa velikodušnim intencijama jednog Lava XIII jednog Pia XI 
koji su širili uzajmičnu evandjeosku toleranciju, neophodnu potrebu sporazuma, 
dok jedan dio katoličkog svećenstva u Hrvatskoj i susjednim zemljama i visokog i 
nižeg / : a visoki su ili saglasni bili ili nemahu nikakva autoriteta: / utjeravaše u laž 
rimske prvosveštenike!...

Sjećamo se jednog našeg razgovora sa vrlo učenim dalmatinskim prelatom u 
jednoj slovenačkoj banji. Kad mu primjetismo da bi mjesto nerazumljive i nečitljive 
glagoljice, katolička crkva imala, u glagoljaškim biskupijama, usvojiti ćirilska pismena, 
i bar u ovoj formalnoj strani izjednačiti dvije crkve, prelat nam odgovori: „Ne može 
biti!” – „Zašto?” – „Jer treba da se dijelimo!” bio je njegov odgovor!

Sad je na sve ovo slavodobitno odgovorio Maršal – Pretsjednik. Raspršio je maglu. 
Pozvao se na konstituantu. Ne znamo što će ova riješiti. Možda će stvoriti uslove za 
novo uredjenje odnosa izmedju crkve i države i za povratak katoličkog svećenstva u 
„sancta sanctorum”13.

Dinamična sila koja u najvećoj mjeri živi u maršalovome umu, rastvorila je i na 
ovom polju nove horizonte.

SARMATICUS

JOSIP BROZ TITO AND THE CATHOLIC CHURCH IN THE 
CROATS: AN UNPUBLISHED ARTICLE BY LOUIS VOJNOVIĆA

Summary:

In this paper, we present an article which a Yugoslav diplomat and an author, 
Louis Vojnovic, sent to the newspapers Vjesnik and Politika, in response to a speech 
by Josip Broz at a meeting with the Catholic Church dignitaries, held on 2 June 1945. 
Th e meeting was a result of the new government endeavors of to reach a compromise 
with the Catholic Church and persuades it to cooperate. Although a Catholic him-
self, and a devout believer, Vojnovic had already been critical to his church, clearly 
13 Светиња над светињама
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perceiving that the separatist tendencies in certain groups in the Yugoslav society, 
manifested in the prewar period and extending to the people they represented, were 
a direct result of the Church interference in politics, in order to shake the founda-
tions of the state, causing the disintegration of Yugoslavia. Th e Church had acted 
in the same way even during the Second World War, when its leaders supported 
the Independent State of Croatia. Th e article, which illustrates his views about the 
Catholic Church in the Croats, Vojnovic expressed delight of Tito’s critical attitude 
towards that religious organization, in high hopes of Josip Broz as a capable statesman 
who would fi nally bring an end to its involvement in politics. As a great supporter 
of the Yugoslav community, he was very pleased with that part of the Tito’s speech 
which said about a necessity of closely connecting and bonding the Orthodox and 
the Catholics as a condition of the survival of the Slavic peoples in the future. Th e 
Vojnovic’s article was never published and now it is presented here for the fi rst time.
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Михаило Војводић, Стојан Новаковић. У служби националних 
и државних интереса, СКЗ, Београд, 2012, 414.

Књига о Стојану Новаковићу појавила се три године пре стогодишњице 
његове смрти и тачно 170 година од његовог рођења (1842–1915). Захваљујући 
Михаилу Војводићу овај велики културни прегалац и национални радник добио 
је своје заслужено место и признање баш у години значајног јубилеја СКЗ, чији 
је оснивач пре равно 120 година био.

Поднасловом књиге „У служби националних и државних интереса”, 
потцртана је њена главна тематика, која се тиче најдужег и најплоднијег рада 
Новаковића – четири деценије службовања на најважнијим и најодговорнијим 
државним позицијама. Не треба посебно наглашавати да је аутор, након 
вишедеценијског истраживања у домаћим и иностраним архивама, засигурно 
најбољи познавалац Новаковићевог прегалаштва на поменутим пољима. На 
хиљаде архивских сигнатура и богата ерудиција у области општеевропске и 
балканске прошлости, омогућили су Војводићу да Новаковићево деловање 
сагледа свеобухватно, тачно и прецизно, у научно документованом светлу.

Критички ум и богато радно искуство Стојана Новаковића, доајена српске 
науке и просвете, били су подстицајни за читаву плејаду српских политичара 
и дипломата, без обзира на њихову страначку опредељеност. Новаковић је 
високо цењен како од напредњака којима је припадао, тако и од опонената 
радикала и либерала. Читаве генерације националних радника, од Владимира 
Карића, Владана Ђорђевића, Свете Симића, па и Николе Пашића, стасале су на 
постулатима државне и националне политике коју је креирао Стојан Новаковић, 
или су се на њих чврсто ослањале. Као што је сваком савременику тешко да 
одгонетне доба у којем живи и да увек повуче одговарајући потез, тако је и за 
Новаковића позиционирање Србије у међународним односима била својеврсна 
енигма коју је он неуморно настојавао да реши.

Почињао је као проевропски оријентисан политичар, који будућност 
земље види у угледању и ослонцу на културно и цивилизацијски напредне 
западноевропске државе, затим добар део радног века делује као протагониста 
проруског спољнополитичког курса, да би у време анексије Босне и Херцеговине 
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у 20. веку постао оштар критичар руске балканске политике, која жртвује 
Словене и Србе на Балкану оставља на милост и немилост германском 
империјализму.

Као што се види на страницама ове књиге, промене у Новаковићевим 
ставовима биле су изазване силним флуктуацијама у међународним односима. 
После искуства са Сан-Стефанском Бугарском и после Берлинског конгреса 
(1878) наступио је обрт који се до тада није дао замислити: насупрот српској 
савезници у рату, Русији, Аустро-Угарска и Британија су Србији обећавали 
јужнословенску државу, чији је задатак да се супротстави руском продору 
на Балкан. Наступило је тешко време за Србију, јер су у време криза у 
међународним односима мале државе много патиле. Та патња је била главна 
мотивација за Новаковића да крчи пут својој земљи и да се бори за правилно 
представљање њених интереса пред ондашњом међународном заједницом. 
Новаковић је тврдио да „Народ не може да пропадне, те да је смрт код народа 
‘трансформација болести и здравља’”. Он је доказивао да треба мењати 
окамењене ставове да се Србија, услед положаја „на раскршћу Истока и Запада” 
мора приклонити којој великој сили. Напротив, тврдио је да Србија мора 
изградити свој пут у међународним односима, независан и самосталан. Отуда 
следи разрада идеје о солидарности балканских држава, њиховом удруживању 
у заједничком отпору и борби против све јаче насртљивости империјалних 
великих царстава.

Код Новаковића је све било студиозно, промишљено и одмерено, те је и 
престројавање спољнополитичког курса Србије у последњој деценији 19. 
века ка Русији уследило као плод стварних државних потреба. Новаковићево 
службовање у Цариграду (1886–1891) било је важна прекретница у том правцу. 
Стрпљиво, са великом упорношћу он је успео да раскрави руског амбасадора, 
а по повратку у Србију пренео је својим колегама у странци уверење да се са 
Русијом морају непрестано развијати пријатељски односи. Пре него што је у 
јуну 1895. саставио владу и спољну политику усмерио ка Русију, он је покренуо 
конкретну акцију да Петроград разувери у погледу антируског расположења 
српских напредњака. Хтео је да докаже да српски радикали нису једини који 
у словенској мисли виде пут државног опстанка. На такав рад Новаковића су 
упутили, пре свега, српско-бугарски спорови око Македоније, у којима је Србија 
стално губила јер није имала руску подршку. Новаковић почиње да пласира своје 
чланке у руској штампи, у којима је објашњавао суштину проблема, односно 
да је политика балканског заједништва из времена кнеза Михаила поражена, 
и да Србија има перспективу једино са ослонцем на Русију. У Србији не треба 
да има нити „русофила”, нити „аустрофила”, него једино „Срба који ће се без 
заноса и страсти руководити трајним користима своје отаџбине”, гласио је 
Новаковићев аманет, чија актуелност до данас не јењава.
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Ова књига може бити подстрек вредним истраживачима да се позабаве 
ништа мање значајним сферама Новаковићевог стварања – у историји, 
књижевности, реформи просветног система, уређења односа између цркве 
и државе, те поимању улоге државе у савременом друштву. Његов допринос 
развитку критичког историографског правца остао је до данас недовољно 
истражен. Целовит портрет научника и државника стоји још увек као дуг 
историографије према Новаковићу, о којем је архимандрит Иларион Руварац 
говорио да је човек „високих мисли, али крут и жилав и пун озбиљности 
германске”, те да поседује „арнаутску енергију”. 

Сузана Рајић



Записници седница Друштва српске словесности 1842–1863, књ. I и II, 
приредили Василије Ђ. Крестић, Миле Станић, Београд, САНУ, 2011, 547.

Записници седница Друштва српске словесности 1842–1863, књ. I и II, јесу 
веома важан историјски извор. Историјска грађа сакупљена уз велики напор 
приређивача ова двотомна књига даје увид у развој српског језика и науке 
половином 19. века. Омогућава истраживачима да стекну увид у груписање 
српске школоване интелигенције и њихове напоре да своја знања прошире 
међу полуписменим припадницима српског народа, те да прошире њихову 
националну самосвест. Оснивањем Друштва српске словесности центар развоја 
и изучавања српске науке и језика пребачен је из Новог Сада у Београд.

Друштво српске словесности отпочело је свој рад 1842. године. Пошто је 
било неопходно да се и Србија укључи у европски и светски научни развој, 
Друштво је било институција преко које су српски научници могли да успоставе 
међународну научну сарадњу. Међутим, српски језик као средство комуникације 
није био довољно обликован и уједначен, јер је спровођење Вукове реформе 
језика и правописа није било завршено. Кнез Милош је забранио Вукову 
реформу језика и писма још 1833. године. Међутим, за развој науке било је 
потребно разрадити језик који би могао да презентује српска научна достигнућа. 
Због тога су се наставници српског Лицеја удружили са осталим представницима 
српске интелектуалне елите и основали Друштво српске словесности с циљем – 
да створе научни језик и да њиме прошире и народу приближе научна сазнања.

Вук Стефановић Караџић се супротставио програму Друштва српске 
словесности за развој науке и Друштво је, уз подршку дела чланства, променило 
свој програм и почело да се бави проучавањем језика српског народа, историје, 
обичаја, сакупљањем архивских списа и географских података о Кнежевини. 

На закључној седници главног заседања 13. јануара 1846. године донет је 
Устав и Устројеније Друштва Српске Словесности.

Из Записника седница Друштва српске словесности може се уочити да 
је основни циљ друштва био уједначавање српског језика и развој наука на 
матерњем језику у Кнежевини. За чланове друштва бирани су они који су 
својом делатношћу могли да допринесу остваривању овог циља. За председника 
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друштва проглашава се попечитељ просвете ако тако одреди кнез. Сва књижевна 
дела која би Друштво одобрило за штампу нису била подвргнута цензури. 
Друштво није разматрало позоришне текстове јер је сматрало да нису у њиховој 
надлежности.

Записници са седница Друштва српске словесности 1842–1863. показују да се 
заседања Друштва деле на редовна и главна. Редовнa заседања су се одржавала 
једанпут месечно, а главна два пута годишње. На редовним заседањима гласали 
су само редовни чланови, а на главнима и дописни и почасни чланови. Одређена 
су права и дужности чланова председника, потпредседника и секретара. Решено 
је да секретара, од три редовна члана, сваке године бира Друштво, а плата од 
сто талира годишње одређена му је из касе Правитељства просвете. Секретар 
је вршио све административне функције у Друштву. Био је уредник званичног 
органа друштва – Гласника. У одсуству секретара само неко од редовних чланова 
Друштва могао је да га замени.

Марта 1849. године Друштво је покушало да опреми још једну салу са 
клупама и чивилуком за потребе заседања. Друштво није добро стајало у 
материјалном смислу јер је одлучено да се клупе не набављају већ само чивилук 
за „вешање хаљина, који ће коштати 5 форинти сребра.” Потребе Друштва 
никад нису биле довољно финансиране. Кнежевина није одвајала довољно новца 
за напредак српске науке и изучавање српског језика. 

Током рада Друштва редовни чланови Јанко Шафарик, Константин 
Магазиновић и Димитрије Матић залагали су се да се Друштво подели на 
одсеке по наукама. Пошто је то међу члановима изазивало много узбуђења, 
Филип Христић је предложио да се усвајање овог плана одложи за једно од 
следећих заседања, што је и усвојено.

На заседању 14. априла 1849. године одмах се приступило претресању 
предлога Димитрија Матића о подели Друштва на одсеке. Атанасије Николић 
је питао зашто је уопште потребно поделити Друштво на одсеке. Одговорено 
му је да је та ствар већ решена и да је већ одлучено да ће се Друштво поделити. 
Расправа је настала око тога на који ће начин Друштво бити подељено на 
одсеке. Изгласана је подела на одсеке за језик, историју, природне, правословне 
и философске науке. Одлучено је да се подела чланова по одсецима изврши на 
следећем заседању. 

Друштво се бавилом и проблемима везаним за подизање степена националне 
словенске свести у српском народу. Чланови су закључили да треба увести 
општинска читалишта, писање и издавање популарних и поучних књига и 
листова.

На заседању 14. маја 1849. године чланови Друштва су приступили коначном 
одлучивању о ступању чланова у одређени одсек према знању и опредељењу. 
Није било разјашњено да ли један члан може истовремено да буде укључен у 
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више одсека, какав ће однос појединих одсека бити према општој скупштини 
Друштва и каква ће бити организација одсека. 

Решено је да ће редовни и дописни чланови Друштва имати право да се 
током два месеца изјасне којем одсеку по својој ужој научној области желе да 
приступе. Сваки редовни или дописни члан могао је да буде укључен у више 
одсека. Било је предвиђено да поједини одсеци буду међусобно независни и 
одвојени, да би се бавили наукама своје струке. На општем заседању решаваће се 
о интересима Друштва а не појединачних наука. Сваки одсек је био у могућности 
да изабере свог председника, који ће сазивати састанке одсека. 

Друштво је одбијало да штампа у Гласнику све текстове који су били 
писани на црквенословенском језику. После расправе о рашчлањењу црквене 
и грађанске азбуке дошло се до закључка да ће текст на грађанској азбуци 
Друштво штампати у Гласнику, а да ће са Уредником Српских новина постићи 
договор да црквенословенску верзију истог текста штампају у овом другом 
српском јавном гласилу. На тај начин би се избегле замерке црквених власти.

Из Записника се може видети да је Друштво знатно помагало издавање 
дечије литературе и залагало се за ширење образовања и писмености међу 
децом. 

Друштво је својим ставовима око правописа било супротстављено 
Министарству просвете. Друштво је молило Министарство просвете 1848. 
године да се укине уредба Књаза Милоша из 1833. године о забрани употребе 
правописа Вука Караџића приликом издавања српских књига. Друштво је 
подржавало поменути правопис. Министарство је одбило укидање уредбе и 
своју одлуку образложило тиме што правопис који је половином 19. века био 
у употреби није стајао на путу даље рефоме српског језика и развоја наше 
књижевности.

Записници са Седница Друштва српске словесности дају нам увид и у покушај 
чланова друштва да у основним школама у прва четири разреда уведу Граматику 
српског језика, која се заснивала на основама Вукове реформе. Препоручивали 
су учитељима преко Попечитељства просвете да користе поменуту граматику, 
посебно онима који су предавали у четвртом разреду.

Из записника са седница Друштва може се извући закључак да су чланови 
веома критички разматрали дела која су им препоручена за објављивање. 
Још једна од сталних делатности Друштва, осим оцењивања књижевних дела, 
расправе о правопису, сакупљања архивских докумената било је и сакупљање 
збрики старог и вредног новца. Сакупљали су и откупљивали од чланова 
Друштва и документа која су била важна за „повесницу српску и српске цркве.” 

На првом годишњем заседању 1851. године усвојен је Извештај о делатности 
Друштва Србске словесности у години 1850. Димитрије Матић и Атанасије 
Николић били су задужени да разговарају са Попечитељством просвете о 
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оснивању читалишта, „на који начин и где би се могла читалишта завести.” 
Одлучено је да се књиге из библиотеке Друштва српске словесности могу 
позајмљивати на реверс, а стари рукописи могли су се давати на увид само уз 
претходно одобрење чланова Друштва.

Децембра 1851. године Друштво је усвојило правила ортографије која ће се 
употребљавати у Гласнику и другим државним књигама. Азбука коју су усвојили 
чланови друштва и даље је имала 35 слова. На последњем заседању 1851. године, 
Друштво је, као и ранијих година, разматрало своју делатност током претходне 
године. Основна делатност била је „распрострањење науке у народу.” 

Од 1859. године нова генерација чланова Друштва почела је поново да 
проучава науку и просвету и да се уклапа у развојне тенденције које су већ 
увелико постојале у другим европским земљама. Формирале су се две струје 
у Друштву – једна се залагала за научни развој, проучавање Србије и српског 
народа, а друга за ширење просветно-културног рада у самом народу. Друга 
групација чланова је коначно преовладала 1862. године, а просветно-културни 
рад Друштва показивао је тенденције да прерасте у политички покрет уперен 
против Кнежевине, која се званично бавила истом делатношћу. Због тога је 
Друштво суспендовано 1864. године и уместо њега је основано Српско учено 
друштво. Као основни циљ Српског ученог друштва истакнут је „научно-
народни програм, у чијем је средишту било проучавање српске земље и њеног 
народа. 

Објављивање историјског извора Записници седница Друштва српске 
словесности 1842–1863, књ. I и II обогатило је српску историографију и 
истраживачима учинило доступнијим сазнање о почецима и историји једне од 
најстаријих и најугледнијих српских научних институција – Срспке академије 
наука и уметности. Даље објављивање Записника са седница српског ученог 
друштва учинило би још више за развој српске историографије и објаснило 
млађим генерацијама како се формирала српска научна јавност 19. века. 

Јелена Пауновић Штерменски



Делфа Иванић, Успомене, Институт за новију историју Србије, Београд, 
2012, приредила Јасмина Милановић, 350.

Име Делфе Иванић нераздвојно је од њеног животног ангажмана – богатог 
хуманитарног, друштвено-културног, публицистичког и просветног рада, који 
је трајао око пет деценија. Делфа Иванић је била личност добро позната својим 
савременицима, али и потоњим генерацијама, које су на сваком кораку имале 
прилику да се упознају са њеним племенитим делима. Готово је немогуће побројати 
њене многобројне мисије и акције, од Скопља, Драча, Цариграда, Лондона, Париза, 
Нице и Рима... Странице Успомена испуњене су сећањима једне даме у поодмаклим 
годима, коју је памћење веома добро служило. Оне нису писане њеном руком, 
нити се за рад на њима Делфа систематски припремала. Казиване су у перо др 
Федору Никићу, њеном наследнику, будући да деце није имала. Приређивач, 
др Јасмина Милановић, радом на публиковању овог драгоценог историјског 
извора отворила је једну важну и занимљиву тему баш у време значајних јубилеја, 
какав је стогодишњица балканских ратова и, исто тако, стогодишњица Првог 
светског рата, чије се обележавање спрема дужи низ година кроз реализацију 
више међународних пројеката. Јер, кретање кроз сећања Делфе Иванић, у највећој 
мери представља евоцирање на усуд српског народа у ратном вихору који је 
кренуо 1912, да би 1914. године попримио европске размере. Храброст и јунаштво 
Срба високо су цењени, о чему управо сведоче Делфина казивања. Она су уједно 
и својеврсни помен свим заборављеним доброчинитељима, овде и тамо, онима 
који су без икакве користи и надокнаде вршили своје људске дужности. Утолико 
је актуалност ове књиге у садашњем тренутку већа.

Успомене Делфе Иванић врло су драгоцен историјски извор за друштвену 
историју Србије, али и за тзв. Женске студије, будући да оне представљају оду 
српској жени „великој и у миру и у рату”, како каже ауторка. Оне нису имале 
у првом плану историјску слику времена, већ тачно један сегмент који јe, 
позициониран у интервалу од педесетак година, бљеснуо у новој светлости – 
хуманости. Хуманост као главна животна вредност није са толико искрености 
промовисана ни у једном делу мемоарске литературе као што је код Делфе 
Иванић. Своја животна начела, пожртвованост и рад за друге, уз патриотизам 
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и високе моралне принципе, Делфа је стекла под утицајем свог поочима Михаила 
Богићевића, човека којег је обожавала и дивила му се. Сироче од своје шесте 
године, она је имала срећу у несрећи да одрасте у породици која је неговала високе 
животне вредности и која се није штедела у помоћи другима и у прегалаштву 
у корист државе. Насупрот подужој листи мемоарских дела из 19. и 20. века у 
којима су забележене многе негативне карактерне особине јавних и политичких 
радника, Успомене Делфе Иванић нас упознају са не малобројним делом младог и 
здравог српског грађанства, оног који је гајио најискренија осећања према својој 
држави и сународницима. Злокобно време које је историју српског народа у првој 
половини 20. века претворило у мучеништво и страдалништво, ставило је на 
испит зрелост српског друштва, а напосе српских жена. 

Делфа Иванић је по помајци и поочиму Катарини и Михаилу Борићевићу 
требало да буде блиска династији Обреновић и Напредној странци. Међутим, 
она је целог свог живота истрајавала у ставу да су српски народ и држава изнад 
свих династијских и страначких подела. Искључивост било које врсте није 
била њена одлика, а од дневне политике се штитила целог живота и високим 
циљевима је успевала да превазиђе тесногрудост својих савременика. Због тога, 
странице њених успомена одишу једним необичним и несвакидашњим полетом, 
који превазилази људске слабости, али је преосетљив на људску патњу. Из тог 
посве ретког приступа, Успомене Делфе Иванић су саме по себи посебне. Њену 
изјаву да је била „искрено одана Српству и југословенству” не треба схватити 
буквално. Јер, видевши колико је српски народ крварио за Југославију, она 
једноставно није могла да негира нову државну творевину. А од друге Југославије 
и комуниста доживела је малтретирање као ни од једног ранијег режима.

Делфинине сараднице и пријатељице биле су жене из грађанског друштва, 
чији су мужеви припадали различитим страначким и идејним групама. Најбоља 
пријатељица јој је била кћерка чувеног научника Симе Лозанића, либерала. 
Такође, дружила се и тесно сарађивала са кћерком светоандрејског либерала 
Јеврема Грујића, Мирком, била је пријатељица сликарке Надежде Петровић, 
радила је са женом Јаше Продановића Бланшом, те са супругом Николе Пашића 
Ђурђином и бројним другим женама оног доба.

Контакт са Србима у Турском царству 1901. године, где се обрела у Скопљу 
у улози српске учитељице, те брак са српским конзулом Иваном Иванићем, 
определио је наредних пола века њеног живота. Живот Срба у Скопљу и 
уопште проблеми сабраће под турском влашћу у Успоменама имају једну нову 
историјску димензију. Изворна вредност њених сећања на људе и догађаје 
изузетно је драгоцена, јер се тек њиховом комбинацијом са службеним 
извештајима може комплетирати историјска целина о прошлим догађајима. 
Један од таквих, који је веома важан, јесте оснивање Кола српских сестара 
1903. године – интерпретације његових циљева и постигнућа. Делфа Иванић је 
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имала шта да каже о светлим, али и о несрећним и проблематичним годинама 
у животу државе и друштва до 1942. године, до када је Коло неуморно радило. 
Ужас кроз који су пролазили српски болесници и рањеници 1912. године у 
Љешу и Драчу, без лекова, хране, достојног опела и сахране, морени пегавим 
тифусом, брзо су победничку колону српске војске претворили у поље смрти. 

Делфа није заборавила да увек и на сваком месту истакне заслуге жена 
странкиња, које су својом хуманошћу ублажавале српске патње. Једна од првих 
је била жена британског посланика, Лејди Пеџет. Она је 1912. приспела у Скопље са 
двадесет вагона помоћи. Искрено и без страха од заразе и смрти, ова госпођа није 
штедела труда у оздрављењу рањеника. И супруге немачког и руског посланика, 
те других дипломатских представника у Србији, биле су такође веома заслужне 
за допремање међународне хуманитарне помоћи и лекарског особља. 

У Првом светском рату, српски народ су задесиле знатно веће катастрофе. 
Требало је деловати брзо и одлучно, јер угрожени нису могли да опстану 
без помоћи. Тек тада је постало јасно каква је корист од српских женских 
удружења и од њиховог повезивања са Међународним савезом жена. У доба 
сјајних савезничких дана 1916. и 1917, управо захваљујући способним српским 
женама, у Лондону и Паризу постоје друштва пријатеља Срба. Они знају за 
српску голготу преко Албаније и за стање српске војске на Крфу. Прихватају 
српску децу, скупљају новац и ствари за рањенике, славе Видовдан, брину се 
о Србима које су ослободили из аустријских логора. Делфа и њене сараднице 
су путем јавних предавања обавештавале европско јавно мњење о Србији и 
Србима, шириле коло оданих пријатеља Срба који су деловали упоредо са 
званичном политиком, али су били ефикаснији, мање калкулантски, а више 
филантропски расположени. И тај други, обичан свет из науке, уметности и 
књижевности, у Делфиним Успоменама је прослављен, а његов труд увенчан 
захвалношћу у име целе српске нације. 

Рад Кола српских сестара, Комитета српских жена у Паризу, Комитета српских 
жена у Ници, Женске Мале антанте, те Народног женског савеза, кроз казивање 
Делфе Иванић добија нову призму посматрања, која је знатно шира од националних 
оквира. Сва ова удружења посматрају се кроз контакте са европским земљама и у 
првом плану су мало познате или непознате историјске личности, које су деценијама 
радиле као пријатељи српског народа, и то у најгора могућа времена.

Текст Успомена уређен је по свим важећим стандардима када је у питању 
публиковање историјских извора, па је читање знатно олакшано. Захвални 
смо приређивачу, др Јасмини Милановић, која се својски потрудила да се овај 
рукопис из архивског депоа пресели у домове широке читалачке публике, која 
сада има прилике да се упозна са истинским патриотизмом и човекољубљем, 
који нису посустајали ни у најтежим историјским тренуцима.

Сузана Рајић



Историки-слависты МГУ, кн. 8: Славянский мир: в поисках 
идентичности, В ознаменование 70–летия кафедры и 175–летия 

учрежедния слвистических кафедр в университетах Российской империи, 
Институт Славяноведения РАН, Москва, 2011, 1172.

У организцији Историјског факултета Универзитета „Ломоносов”, Института 
Славјановеденија Руске академије наука и Руског државног хуманитарног 
универзитета, у Москви је 3. и 4. децембра 2010. године одржана међународна 
научна конференција под називом СЛАВЯНСКИЙ МИР: В ПОИСКАХ 
ИДЕНТИЧНОСТИ (СЛОВЕНСКИ СВЕТ: У ПОТРАЗИ ЗА СЛИЧНОСТИМА). 
Повод скупа је био значајан јубилеј, обележавање 175 година од доношења 
универзитетског устава, на основу којег су на универзитетима у Москви, 
Петербургу, Казану и Харкову уведене катедре историје и књижевности на 
словенским језицима (1835). То је био важан моменат у институционализовању 
славистике, као дела ширег корпуса хуманитарних и социјалних наука. Данас 
је то једна од водећих дисциплина на универзитетима Русије, Белорусије и 
Украјине, где се школују врсни специјалисти за познавање историје Јужних, 
Западних и Источних Словена.

На пленарној седници представници организатора, проф. др Људмила 
Павловна Лаптева, др Костантин Владимирович Никифоров и др Ефим 
Јосифович Пивовар, представили су етапе научног развоја историјске 
славистике у Русији и СССР-у током 19. и 20. века. У њиховим излагањима 
била је поменута импозантна плејада историчара који су током непуна два века 
дали значајан допринос у самоспознаји и интерактивним односима словенских 
народа. 

У раду конференције учествовало је око сто тридесет пет научника, од 
којих највећи број ствара у руским универзитетским и другим научним 
институцијама. Значајан део учесника дошао је из установа наука бивших 
совјетских република, а мање из Чешке, Словачке, Бугарске, Србије (3 члана) и 
Црне Горе (1). Конференција је радила у седам секција, у оквиру којих су одржана 
излагања почев од средњег века, раног новог и новог доба до 19. века, па све до 
данашњих дана. Теме су биле врло разнородне и тицале су се како политичке 
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и економске тако и културне историје, историје менталитета и свакодневице. 
По свом главном обележју, овај скуп научника био је далеко од „хаџилука 

Словена”, о којем је давне 1867. године писао српски хирург Владан Ђорђевић, 
који је као делегат Уједињене омладине српске, посетио етнографску изложбу 
у Москви. У духу тенденција савремене историјске науке, бројна питања су 
посматрана критички, без романтичарских реликата, уз пуно уважавање 
многих посебности које карактеришу Словене као такве. Стиче се утисак да је 
двовековно историјско искуство деловало отрежњујуће на савремене генерације 
које настоје да објасне и разумеју интегративне и дезинтегративне факторе, 
који су често у прошлости, али и у садашњости, проузроковали несугласице и 
спорове међу словенским народима. Уважавајући специфичне државотворне 
путеве развоја, који су били условљени међународним односима, посебним 
интересима, географским положајима, те привредним ресурсима и културним 
обрасцима, историјска славистика показује јасне циљеве – да разуме прошло, 
објасни садашње, али и да обележи своје сфере рада у будућности. 

Самоспознаја, којом се утврђују разлике, али се такође отварају перспективе 
за боље међусобно разумевање, толеранцију и сарадњу, била је доминантан појам 
и заштитни знак овог међународног симпозијума. Словенство, свесловенство 
и русофилство су пак смештени у историјске контексте, који им дају прецизна 
објашњења и димензију прошлог и нуде нове дефиниције истих за савремено 
доба. Уклањањем сваке релативизације појмова који воде до губитка временске и 
просторне конкретности, учињен је значајан помак у разоткривању стереотипа 
који спречавају напредак било које научне дисциплине. Учесници скупа су, 
стога, ступили на важно тло утвђивања еволуције појмова и промене њиховог 
значења, до које је дошло током историјског развитка. 

Рад Четврте секције, у којој су учествовали представници Београдског 
универзитета, био је дефинисан темом „Јужнословенске државе и народи у 
другој половини 19. и почетком 20. века”. На њој су се могла чути драгоцена 
излагања наших руских колега историчара. Међу њима је било представника 
средње генерације, који се више деценија баве разним аспектима историје 
српског народа, попут Александра Викторовича Карасјова, Људмиле Васиљевне 
Кузмичове и Андреја Леонидовича Шемјакина, па до њихових успешних младих 
ученика, Дарје Сундакове и Олге Алексејевне Журављове. 

Објављени зборник са ове конференције броји 92 рада, распоређена у пет 
целина: Из истории кафедры истории южных и западных славян (стр. 15–52); 
От этносов к нациям и современным государствам (стр. 53–818); Проблемы 
историографии и источниковедения (стр. 819–1101); Публикация источников 
(стр. 1102–1142) и Воспоминания выпускников кафедры (стр. 1143–1165).

Интересовања тек свршених историчара да се у даљем усавршавању баве 
проучавањем српског друштва, фолклора, музике, културе, научног развоја, 
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отвара нова поља сарадње наших универзитетских и научних установа са 
истим у Руској федерацији. Ширење истраживачких поља и размена научних 
достигнућа, утицаће на свеукупан напредак историјске славистике, која је давно 
искорачила из тесних оквира бављења собом, и ступила на тло дипсциплина које 
имају шта да понуде светској цивилизацијској научној и културној баштини.

Сузана Рајић



Добривоје Јовановић, Посланици јагодинског и ћупријског округа на 
Светоандрејској скупштини, Јагодина, 2011, Ауторско издање, 160.

Магистар политичких наука Добривоје Јовановић, архивски саветник 
Историјског архива у Јагодини, дугогодишњу, многоструку и плодну делатност 
у својој установи, последњих двадесетак година обогатио је бројним научним 
прилозима у стручној периодици, али и значајним делима монографског 
карактера.

Књига Посланици јагодинског и ћупријског округа на Светоандрејској 
скупштини припада категорији синтетичког научног рада, на задату тему, 
уз обилато коришћење, до сада необјављене прворазредне архивске грађе и 
релевантне литературе.

Светоандрејска скупштина (1858/59) важан је, ако не и преломни политички 
догађај из средине претпрошлог века. Сазвана је на захтев опозиције, коју су, осим 
групе младих либерала, чинили и добар део до тада владајућих уставобранитеља, 
подржаваних од избеглих кнежева, Милоша и Михаила Обреновића. За време 
владавине уставобранитеља и кнеза Александра Карађорђевића (1842–1858) 
народна скупштина се као Петровска, пре Светоандрејске, састала свега једанпут 
(1848). 

Годину дана пре Светоандрејске скупштине откривена је тзв. Тенкина 
завера (1857), у организацији председника Савета Стефана Стефановића Тенке, 
угледног уставобранитеља, што је произвело хапшење неколико саветника, по 
наредби кнеза.

Светоандрејска скупштина се састала 30. новембра 1858. године и заседала 
је месец и по дана. За председника скупштине изабран је Миша Анастасијевић, 
док је потпредседник постао знаменити Јагодинац Стефан-Стевча Михаиловић. 
Осим доношења новог закона о Народној скупштини, чији је првобитни нацрт 
увелико био измењен, највећи значај овог догађаја је збацивање актуелног 
кнеза Александра Карађорђевића и избор старог и болесног кнеза, Милоша 
Обреновића, за новог српског владара.

О значају Светоандрејске скупштине, осим угледних српских историчара 
(С. Јовановић, Ј. Милићевић, А. Раденић), писане трагове оставили су и 
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њени учесници у својим мемоарима и белешкама (Ј. Грујић, В. Јовановић, С. 
Михаиловић, А. Васиљевић, Д. Маринковић).

Јовановићева књига има десет поглавља. У Уводу (3–10) аутор нас упознаје 
са суштином и значајем Светоандрејске скупштине, истичући притом лик и 
дело Стевче Михаиловића. Одељак Сазивање скупштине (11–24), базиран на 
архивској грађи и сећањима учесника, нарочито Ј. Грујића и С. Михаиловића, 
уводи читаоца у тему објашњавајући зашто је дошло до заказивања овог 
народног скупа. 

Трећи део, Закон о скупштини (25–34), заправо је препис овог акта из 
званичних Српских новина, који је, тим пре значајнији, јер је овим законом 
први пут одређен број посланика, начин сазивања и делокруг рада скупштине. 
Четврто поглавље, насловљено Скупштински избори (35–40), описује изборе за 
народне посланике у Србији, и то нарочито у јагодинском и ћупријском округу, 
где је према броју пореских глава изабрано укупно 41 лице. У јагодинском 
округу изабрана су 22 (Јагодина – 2, срез белички – 6, срез левачки – 7 и срез 
темнићки – 7 ), а у ћупријском округу 19 посланика (Ћуприја – 1, Свилајнац 
– 1, Параћин – 1, срез ресавски – 10 и срез параћински – 6). Аутор доноси и 
спискове изабраних и спискове посланика по чину и звању.

Ново поглавље Рад скупштине (41–80) описује почетак и ток рада 
Светоандрејске скупштине, уз врло упутну опаску аутора да ниједна народна 
скупштина у Србији током XIX века, није имала толики број захтева и поднесака. 
Такође је важно истаћи и позив скупштине кнезу Милошу Обреновићу да се 
врати на престо, и с тим у вези пренето оригинално писмо помоћника округа 
ћупријског Јевте М. Тодоровића, који износи сличне жеље народа из свог округа, 
као и поздравно писмо житеља јагодинских, који се јавно захваљују скупштини 
на свим њеним одлукама. Нарочито је занимљив и документарни опис дочека 
Нове 1859. године у Јагодини.

Шести део књиге, Дочек кнезова Милоша и Михаила (81–86), базиран на 
новинским написима, врло убедљиво преноси тадашње догађаје, везане за нове 
(старе) српске владаре и њихов боравак у Поморављу, на путу за Београд. И 
следеће поглавље, Дочек посланика (87–98), врло сликовито описује дочек Стевче 
Михаиловића и јагодинских посланика у вароши на Белици, али и свечане 
дочеке и осталих посланика у Ћуприји и Свилајнцу.

Поглавље Предлози и жалбе (99–148) заснива се на оригиналној архивској 
грађи из Архива Србије, Протокола Народне скупштине и службених Српских 
новина. Износе се бројне жалбе, захтеви, поднесци и молбе Народној скупштини 
од стране јагодинских и ћупријских депутираца. Сви ови документи могу се 
поделити у две групе – мање значајне, који су се тицали свакодневног живота, 
и значајне, са већом политичком тежином. У првој групи су изнети примери 
корупције, зеленаштва, неправилности у раду чиновника, свештеника, судија, 
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док се у другој групи докумената указује на одговорност кнеза, саветника, 
министара, турских становника Србије и др. Аутор износи том приликом 
више докумената, које између осталих, потписују и Стевча Михаиловић, Стојан 
Мигрић, депутирци темнићког и левачког среза и многи други.

Рад скупштинског одбора (149–153) део је који приказује делатност поменутог 
тела, које је требало да прегледа незавршена дела Светоандрејске скупштине и 
припреми извештај за следећи народни сабор. Истовремено је одбор расправљао 
о свим изнетим жалбама и притом донео много закључака. Неки од њих, везани 
за јагодински и ћупријски округ, изнети су у кратким цртама.

У Закључку (154–157), након кратког резимеа свега изнетог, аутор констатује 
да предлози посланика јагодинског и ћупријског округа, својом садржином и 
формом, нимало не одударају од предлога посланика других округа у Кнежевини 
Србији.

На крају књиге дати су пописи грађе (необјављене и објављене) и литературе 
(158–160).

Чуди чињеница да је ова вредна студија одштампана као ауторско издање 
и то у свега 10 примерака (!?!), иако у Јагодини постоји неколико културних 
институција, које се баве и издаваштвом.

Јовановићева књига посвећена посланицима јагодинског и ћупријског округа 
на Светоандрејској скупштини (1858/59) у потпуности је одговорила на задату 
тему. Снагом и уверљивошћу документарне грађе, на чијој основи је углавном 
базирана, наведена студија представља важан прилог локалној, али и српској 
историографији.

Нинослав Станојловић



Виктор А. Лопатников, Горчаков. Время и служение, 
Молодая гвардия, Москва, 2011, 388.

Виктор Алексеевич Лопатњиков, руски политичар, дипломата и историчар, 
у научним круговима је постао познат објављивањем биографија руских 
канцелара и министара иностраних послова који су обележили 19. век – 
Николаја Петровича Румјанцева (1754–1826) и Александра Михајловича 
Горчакова (1798–1883). Мисао и делатност Горчакова је, како објашњава аутор, 
на прави начин могла бити приказана тек у постсовјетском периоду. Године 1998. 
одржана је конференција Канцлер А. М. Горчаков: 200 лет со дня рождения, исте 
године је основан међународни фонд канцелара Горчакова и у Александровском 
саду у Санкт Петербургу откривена биста Горчакова, а у Москви је 2003. године 
отворена станица Метроа Улица Горчакова.

У руској историографији мало је истражен субјективни, лични фактор 
у спољној политици. Треба посебно истаћи једну карактеристику царско–
политичког устројства руског двора. На развој унутрашње и спољне политике 
Русије велики утицај имале су поједине личности, њихове везе у земљи 
и иностранству, њихово образовање, порекло, способности да утичу на 
расположење цара и његовог окружења. Управо ту традицију је покушао да 
преокрене кнез Горчаков, саветујући цара Александра II да ниједан министар 
не би требало да има присан, „очи у очи” однос са царем, али у тој намери није 
успео. 

Историја 19. века је показала да је улога министра иностраних послова Русије 
важна карика у развоју и спровођењу спољнополитичких циљева. Кримски 
рат (1853–1856) знатно је ослабио Русију, а тзв. „Кримски систем” или англо-
француски блок држао ју је изоловану. Русија је била приморана да тражи нове 
правце у спољној политици. У овом одлучујућем тренутку на чело Министарства 
иностраних послова дошао је А. М. Горчаков. Политичку делатност почео је у 
најтежим тренуцима деветнаестовековне Русије. Војна катастрофа, изгубљен 
међународни углед, бројни притисци на руску дипломатију, економска и 
војна заосталост земље, само су неке од тешкоћа са којима се морао сусрести 
нови министар. Образован у Царскоселском лицеју, са знањем француског, 
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немачког, енглеског и италијанског језика и богатој дипломатској каријери од 
своје деветнаесте године, показао је да је дорастао новим изазовима.

Велике европске силе нису очекивале брзи повратак Русије на међународну 
сцену, али су циркулар новог министра од 21. августа 1856. године и најава новог 
спољнополитичког курса пољуљали њихова очекивања. Русија је само привремено 
одустајала од раније активне улоге на политичкој сцени, а Горчаковљева реченица 
да Русија не намерава да жртвује своје интересе страним политичким циљевима 
постајала је оријентир нове руске спољне политике. Бројним реформама и променама 
у Министарству иностраних послова, сменама проаустријски оријентисаних 
дипломата, реформом дипломатских и конзуларних представништава, Горчаков 
је показао да прекида са принципима свог претходника Карла Неселрода. Један 
од најистакнутијих праваца руске спољне политике 60-их година 19. века било 
је враћање утицаја на Балкану, који је Русија уживала пре Кримског рата. Да би 
успели у својим намерама, руске дипломате су се активно укључили у национално-
ослободилачке покрете балканских народа, који су се груписали око Кнежевине 
Србије и кнеза Михаила Обреновића.

Врхунац каријере Горчакова био је циркулар из октобра 1870. године, којим је 
Русија престала да поштује ограничавајуће одредбе Париског мира. Преговори 
са Немачком и Аустроугарском, који су уследили, постепено су изводили Русију 
из дипломатске изолације. Већ у време Велике источне кризе (1875–1878), 
Горчаков је био на заласку каријере. Физички слаб, није био у могућности да 
се супротстави противницима на међународној арени, канцеларима Немачке, 
Отону фон Бизмарку, и Аустроугарске, Ђули Андрашију. Завршетак кризе и 
Берлински конгрес, представљали су, како је сам канцелар признавао „тамне 
странице његовог живота”. Берлински конгрес је практично био крај његове 
каријере, када се завршила и једна етапа у спољној политици Русије. У писму 
цару Александру II из јуна 1878. године, Горчаков је наводи да се Русија враћа 
фази у коју је ушла 1856. године. Формално, на месту канцелара Горчаков је 
био до марта 1882. године, а умро је годину дана касније.

Књига В. А. Лопатњикова, посвећена А. М. Горчакову, треће је, допуњено и 
прерађено издање. Подељена је на пет већих целина – Образовање и каријера; 
Министар и министарство; Реформе и реформатори; Власт и публицистика; 
Политика и дипломатија. Гледано са научне стране, у књизи се не може наћи 
много нових података. Њен значај је у томе што лаганим и читаоцу пријемчивим 
стилом, приказује личност једног од највећих руских државника 19. века. У 
историографији је мало оваквих, синтетичких биографија, где се приказује, 
не само живот једне личности, већ и развој спољне политике и дипломатије 
једне државе. Као посебно важне истичемо прилоге која аутор даје на крају 
књиге, углавном из Архива спољне политике Руске империје (Архив внешней 
политики Российской империи), од којих је већи део необјављен.
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Гледано у целини, ова књига је значајна не само за историчаре већ и за 
политикологе и дипломате, али и за ширу читалачку публику, будући да се за 
приказивање живота истакнутих делатника 19. века и оцену њиховог рада без 
комунистичких окова чекало скоро један век.

Данко Леовац



Ирина Ф. Макарова, Болгары и Танзимат, Либроком, Москва, 2010, 320.

Књига Ирине Феликсовне Макарове посвећена је проучавању утицаја 
реформи Танзимата на економску, социјалну и политичку историју бугарског 
народа, које је турска влада спроводила од 1826. до 1878. године у циљу темељне 
модернизације Османског царства. Посебна пажња посвећена је анализи руских 
позиција у односу на Порту и улози у заштити православних хришћана. Књига 
је подељена на две веће целине. Прва целина носи назив На прагу великих 
промена и подељена је на два дела – Бугарске земље пред епоху Танзимата и 
Почетак Танзимата и Бугари (1826–1855). Друга целина, са насловом У вртлогу 
Танзимата подељена је на четири мања дела – Порта у „загрљају” Хатихумајуна 
1856; У знаку догађаја у Сирији 1860–1861; Критско питање 1866–1869; У орбити 
Источне кризе 1875–1878. У првом делу обрађен је период од 20-их година 19. 
века до 1855. године, а у другом, период од 1856. до 1878. године. Ауторка је 
значајну пажњу посветила и положају бугарског народа пред почетак епохе 
Танзимата, обративши пажњу на политички и административни положај, 
аграрне и верске прилике, те различите турске утицаје. 

Хронолошки гледано, две главне целине омеђене су значајним годинама. 
Након грчког устанка (1821), равнотежа у Османском царству поново је 
нарушена. Реагујући на пораз и распадање Царства, реформатори у османској 
власти желели су да преуреде државу зачевши политички правац познат као 
танзимат. Иако предвиђене да олакшају живот грађана у Османском царству, 
да учврсте моћ султана и ојачају Царство у економском, политичком, војном 
и културном смислу, танзиматске реформе нису биле нарочито успешне. 
Спорост у њиховом спровођењу, стални сукоби Порте са Русијом и другим 
силама, унутрашњи немири, те слаба централизованост царства, биле су главне 
кочнице спровођења реформи. Круну реформског рада представља Хатишериф 
од Гилхане (1839), којим су покушане реформе администрације, војске, 
просвете, безбедности. Реформе су наишле на жестоко противљење већинског 
муслиманског становништва и влада их је морала одбацити. Посматрано са 
аспекта Бугара, ауторка наводи низ околности због којих одредбе Хатихумајуна 
нису до краја спроведене, али и истиче извесни полет у културном развоју. 
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После пораза Русије у Кримском рату, европске силе су натерале Порту да 
донесе Хатихумајун 1856. године, који је у двадесет четири тачке проглашавао 
пуну равноправност за хришћане, поданике Османског царства. За експеримент 
реформи провинцијске управе Порта је изабрала Дунав вилајет (територија од 
Силистрије до Ниша), коме је припадао највећи део бугарског народа. Како 
истиче ауторка, највећи и најуспешнији реформни замах одиграо се за време 
управе Ахмед Мидхат-паше (1864–1868), а нови законски оквири омогућили су 
признавање власништва земље, куповину земље од Турака који су одлазили и 
јачање бугарских заједница. Користећи богату руску архивску грађу, ауторка је 
исцрпно приказала настанак Бугарске егзархије и помоћ коју је Русија, на првом 
месту њен амбасадор у Цариграду Н. П. Игњатијев, пружила том чину. Велика 
источна криза (1875–1878) и бројни догађаји који су обележили овај период, 
попут турског Устава из 1876. године, српско-турских ратова (1876–1878), руско-
турског рата (1877–1878), Санстефанског мира (1878) и Берлинског конгреса 
(1878), представљали су увод у једну нову епоху развоја држава на Балкану. 
Румунија, Црна Гора и Србија постале су независне државе, а на територији где 
је живео бугарски народ створене су аутономна Кнежевина Бугарска и Источна 
Румелија, под директним султановим суверенитетом.

Коришћена научна литература, те бројни архивски фондови, од којих је 
већина први пут искоришћена у научном раду, сврставају га у ред незаобилазних 
књига за све који се баве прошлошћу, не само бугарског народа већ и читавог 
Балкана. Посматрано у целини, књига И. Ф. Макарове представља вредан 
допринос познавању историје Бугара, Балкана и Османског царства у 19. веку.

Данко Леовац



Мирољуб Манојловић, Пожаревац. Окружна варош 1858–1918, 
Историјски архив Пожаревац, 2011, 424.

Град као средиште друштвеног живота, индикатор цивилизацијског хода и 
показатељ начина живљења људи, представља врло захтевну историографску 
тему, која изискује сложени методолошки приступ. Имајући то у виду, можемо 
слободно рећи да књига Мирољуба Манојловића „Пожаревац окружна варош 
1858–1918” представља право освежење када је реч о историји града на нашим 
просторима.

Аутор отвара низ нових питања, с циљем да дâ што целовитију историјску 
представу о Пожаревцу, да његову прошлост прикаже у тоталитету, 
реконструишући и обрађујући све области живота – привреду, политику, 
образовање, културу, навике и менталитет, демографију.

Успешним спојем теоријског знања, у смислу разумевања проблематике и 
њене емпиријске елаборације, Манојловић је на преко три стотине страница 
разрадио сложен, а опет јасан, композициони рељеф. Концепција излагања 
теме, уз уводни део, има следећа поглавља: „Варош, а још село”, „Окружна 
варош”, „Успон вароши”, „Установе”, „Модернизовање вароши”, „Свакодневица и 
новотарије варошког живота”, „Живот под окупацијом”. У оквиру њих изложена 
су ужа питања у 47 тематских целина, садржајно разноврсних, али и сливених 
у једноставну а разуђену причу о животу у Пожаревцу у другој половини 19. 
и почетком 20. века.

Из чињенице да Пожаревац представља источну Србију у малом и 
раскрсницу путева, више лоших него добрих, али који га повезују и интегришу 
са осталим деловима Србије, аутор логично сеже у проблеме који се односе на 
економски потенцијал, на коме град израста и почива. У општим историјским 
оквирима српске државе друге половине 19. века, Манојловић даје слику о 
занатству, трговини, пољопривреди, рударству, индустрији и саобраћају. 
Он, даље, прати глобалне политичке, економске и друштвене промене које 
драматично мењају живот у Пожаревцу. Демографска структура становништва, 
етнички и социјални односи, гашење старих и појава нових заната, отварање 
рудника угља у Костолцу, развијање новчаних односа и утемељење тржишних 
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механизама, убрајају се у најважније сегменте кроз које аутор реконструише 
прошлост једног града и живот у њему 

У средишту рада доминира статус града – а то је окружна варош. Као 
таква она сажима бројне значајне функције – административну, просветну, 
здравствену, судску, привредну, војну. Захваљујући чињеници да је Пожаревачки 
округ био најпространији, најмногољуднији и међу најбогатијима у Србији, 
Пожаревац је као окружна варош крајем осамдесетих година 19. века добио 
најрепрезентативнију окружну зграду у Србији – Окружно здање. 

Мирољуб Манојловић је на основу богате архивске грађе, те критичком 
анализом објављених извора и литературе, документовано закључио да се 
радило о просперитетној градској средини, привлачној за досељенике. Да је 
доиста било тако, сведочи понајпре број становника који се стално увећавао. 
До Првог светског рата Пожаревац је, са више од 10 000 ставновника, сврставан 
у ред од пет највећих градова у Србији.

Књига „Пожаревац окружна варош 1858–1918” представља драгоцен 
допринос историографији, али ће се њоме корисно послужити и друге науке које 
се баве социо-културним, те демографским темама овог дела Србије и Балкана.

Сузана Рајић



Александра Марковић Новаков, Православна српска богословија у 
Призрену (1871–1890), Епархија нишка, Епархија рашко-призренска, 

Ниш, 2011, 243.

Монографија Александре Марковић Новаков бави се радом Призренске 
богословије, која је била први центар српског културно-просветног и 
националног рада у Старој Србији и Македонији. Основана као институција 
која је школовала свештенике и учитеље, богословија је имала изузетан значај 
како у ширењу образовања међу српским становништвом у Турској, тако и у 
спровођењу културно-просветне делатности Србије у српским земљама под 
Турцима. Делатност Кнежевине Србије, чији је циљ био ослобођење српског 
народа у Турској, одвијала се како у политичкој тако и културно-просветној 
сфери. Док су се мреже српских повереника, као и завереничке организације, 
чији је циљ био подизање устанка у Турској, стварале и нестајале, дотле је рад на 
културно-просветном пољу имао континуитет и доносио много боље резултате. 
Културно-просветна делатност била је саставни део свих политичких планова 
ствараних у Србији, почев од Начертанија, па све до балканских ратова.

Прве деценије после завршетка Кримског рата донеле су српском народу у 
Турској тешке политичке прилике. Опстанак српског народа на овом простору 
није био угрожен само зулумима Арбанаса и турских власти већ и деловањем 
страних пропаганди, које су ради остваривања својих политичких циљева 
активно радиле на однарођивању српског народа на Косову и Метохији. Да би 
сачувала српски народ у Турској од разних насртаја, те да би решила хронични 
недостатак учитељског и свештеничког кадра у Старој Србији и Македонији, 
српска влада је одлучила да отвори богословску школу у Старој Србији. После 
краћег размишљања о томе где треба отворити богословију, донета је одлука 
да се она отвори у Призрену. 

Монографија Александре Марковић Новаков обрађује првих деветнаест 
година рада православне српске богословије у Призрену. Период од 1871. до 
1890. године представљао је најтеже али свакако и најпродуктивније доба у 
раду Призренске богословије. Суочена са бруталним репресивним системом 
турских власти и константним притиском локалних арбанашких главара, 
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богословија је увек успевала да пронађе начин да опстане и настави свој рад. 
Притисак вилајетских власти на богословију био је нарочито јак за време Велике 
источне кризе. У то време учестали су упади турске полиције, која је у потрази 
за забрањеним књигама вршила претрес богословских просторија. Турске 
власти су биле врло ригорозне према српским књигама. Уколико би приликом 
контроле турске заптије пронашле „неподобне” књиге, школе су одмах биле 
затваране а учитељи хапшени и затварани по тамницама. Због тога су српске 
школе радиле уз организовану стражу, која је на време упозоравала учитеље да 
склањају књиге од контроле турске полиције. Када пише о приликама на Косову 
и Метохији у првим годинама после Берлинског конгреса, ауторка истиче да су 
богословију у то време погађале невоља за невољом. Поред велике оскудице у 
новцу и књигама, турске власти су прибегле хапшењу наставника како би на 
тај начин онемогућиле рад ове прве српске средње школе у Турској. Међутим, 
сви ови проблеми, пише ауторка Новаков, нису зауставили рад школе, која је и 
у изразито непријатељском окружењу наставила своју просветитељску мисију у 
Старој Србији. Тако је у периоду од 1878. до 1887. године, Призренска богословија 
преузела на себе улогу просветног центра српског народа у Турској. Богословија 
је, наводи ауторка, отварала школе, борила се са турским властима око добијања 
дозвола за рад, снабдевала школе уџбеницима и наставним прибором, делила 
новчану помоћ (коју је добијала из Србије) школама, учитељима и црквено-
школским општинама. Рад српске православне богословије у Призрену био је 
од великог значаја за даљи континуитет српске културно-просветне активности 
у Старој Србији и Македонији и очувању српског народа под Турцима. Због 
тога је новембра 1882. године министар Стојан Новаковић наредио да се све 
српске школе у Македонији и Старој Србији ставе под надлежност Призренске 
богословије. У целом овом послу, богословија је имала велику подршку од 
руског конзула Ивана Степановича Јастребова, који је као велики заштитник 
бдио над њом све до одласка из Призрена 1886. године. Јастербов је знао, наводи 
Новаков, да је рад богословије много сметао турским властима и да би оне 
учиниле све како би нашле макар и најформалнији разлог који би им омогућио 
да богословију затворе, ученике распусте а наставнике и управу баце у тамницу. 
Због тога је Јастребов са великом пажњом пратио рад богословије, штитио је 
од турске власти и помагао јој у свакој прилици.

Када пише о везама Призренске богословије са српском владом, ауторка 
напомиње да је од оснивања, ова школа била прво под надзором Министарства 
просвете и црквених дела, а да је потом прешла у надлежност политичко-
просветног одељења Министарства иностраних дела Србије. У преписци коју 
је богословија водила са овим одељењем Министарства иностраних дела стајао 
је назив „Главно туторство Фонда Симе А. Игуманова”. Према „Устројству 
богословије”, које су саставили београдски митрополит Михаило и чланови 
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Просветног одбора, циљ Призренске богословије је био да „српске православне 
младиће родом из Отоманске царевине спрема за народне свештенике и 
учитеље”. С обзиром на околности у којима је радила, Призренска богословија 
је испунила свој главни задатак. И у најтежим годинама настава у овој школи 
није се никада прекидала. Није било лако родитељима, пише ауторка, да пошаљу 
своје синове да се школују и живе у Призрену, којем је сваки час претила 
опасност од Арбанаса из Љуме или других насилника. Када су недељом ујутру, 
пише А. Новаков, ђаци предвођени ректором и наставницима у колони ишли 
на јутрење у Цркву Светог Ђорђа, морали су да избегавају центар града и да 
иду преко Каљаје како би избегли насртаје Турака и Арбанаса. Све те невоље, 
нису сломиле дух српске деце која су се школовала у богословији. Када пише о 
богословима, ауторка напомиње да су „они били у служби српске идеје, чувари 
вере, српског имена и националног осећања. Они су бодрили српски народ и 
давали му наду у ослобођење и уједињење са Србијом”.

Библиографија објављених радова о Призренској богословији релативно 
је сиромашна, а мали број написаних радова урађен је уз оскудно коришћење 
архивског материјала. Писали су их наставници и ректори богословије, тако да 
у њима не ретко провејава субјективни став аутора. Поједини радови који су 
настали у каснијем периоду представљали су парафразиран или једноставно 
преписан текст Споменице педесетогодишњице Призренске богословско-
учитељске школе 1871–1921, објављене у Београду 1925. године. Због тога је 
монографија Православна српска богословија у Призрену (1871–1890) ауторке 
Александре Марковић Новаков побудила значајну пажњу. Писана лепим и 
разговетним стилом, ова књига нас на објективан начин упознаје са радом 
Призренске богословије и животом Срба у Старој Србији. Оно што даје посебну 
лепоту овој монографији јесте емотивна повезаност ауторке са Метохијом и 
њеним родним Призреном. Монографија обилује необјављеном архивском 
грађом, која делу даје нарочити значај. Књигу Александре Марковић Новаков 
одликују јединственост и несумњива вредност, којима значајно доприноси 
изучавању историје српског народа у 19. веку.

Славиша Недељковић



Божица Младеновић, Судбина жене у рату: Роса Пантић 1891 – 1945, 
Београд, 2012, 112.

Драгоцена, истраживачки доследна, писана са надахнућем – само су нека од 
главних обележја књиге Божице Младеновић о Роси Пантић. Главна јунакиња је, 
у суштини, трагичан лик, чија судбина умногоме подсећа на њену савременицу 
Вујку, са чијим смо усудом упознати прошле године, књигом Радоша Љушића, 
Вујкина врата. Лик Росе Пантић симболизује тешку судбину српских жена не 
само на југу Србије, већ знатно шире. Овај лик, у историјској науци, може се 
сматрати репрезентативним када је у питању профил жене, хероине, супруге 
и мајке на просторима захваћеним ратним страхотама прве половине 20. века.

Роса, рођена Смиљковић, у селу Лазаревцу код Блаца 1891. године, само 
до своје удаје за Вучка Симића 1909. (доцније променио презиме у Пантић), и 
неколико година након тога, живела је у прихватљивим животним условима. 
Са Првим светским ратом крећу њена и страдања њене породице, која јачају 
и множе се попут ратних вихора који су их изазвали. Њен муж, одмедник од 
бугарских окупационих власти, оставио је жену и тек рођеног сина на нишану 
Бугара. Константан страх Роса није издржала и 1917. била је једна од шеснаест 
жена које су се осмелиле и придружиле мужевима и браћи у Топличком устанку. 
Али то није било без последица, јер су Бугари запалили кућу у којој је изгорео 
њен трогодишњи син. Међутим, ауторка нам је указала на важну чињеницу 
да су женска чељад са југа Србије одрастала у свакодневици оружаних сукоба, 
те су стога и имала другачији однос према рату. Стална пушкарања и чарке у 
граничном појасу између Срба и Турака, променили су однос становништва 
према оружју, али и животу. Ту се за слободу није питало за цену. Отуда 
четништво овог краја поприма широку симболику слободарске борбе, борбе 
за част и достојанство.

После рата 1918. породица Пантић као и бројни сељани које је бугарска 
окупаторска власт оставила без 50.000 домова предатих огњу и без 20.000 
најмилијих, кренула је да из пепела наново подиже своје огњиште. Готово да 
није било куће без црнине. Роса Пантић је имала среће да поново постане 
мајка кћеркама Вукени и Јелени и сину Вукосаву. Строга и праведна, деци 
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је пренела идеале о слободној отаџбини као највишој животној вредности. 
Заслуге Пантића у рату прибавиле су породици поштовање од читаве заједнице. 
Нажалост, уместо наставка срећног живота нови ратни пожар затекао је 
Росу и њеног супруга као педесетогодишњаке. Историја се понављала – опет 
окупатори, одметништво, страдање сина јединца са непуних осамнаест година, 
којег су партизани убили, раскућена кућа и доживотна црнина. То је трагичан 
биланс Другог светског рата за мајку Росу, али и за многе друге мајке оног доба. 
Некадашњи саборац Пећанчевих четника, муж Вучко се овога пута обрео у 
редовима генерала Драгољуба Михаиловића и убрзо је нашао смрт у шумама 
Босне. Сама са кћерком Јеленом после рата је живела у сиромаштву, хапшена 
и малтретирана од нове власти, шиканирана од комшија као жена народног 
непријатеља. Роса је стрељана априла 1945. у педесет четвртој години живота. 
Наредне године народни суд је конфисковао имовину мртвих Вучка и Росе 
Пантић.

Овом књигом Божица Младеновић је отргла од заборава не само главну 
јунакињу Росу Пантић, већ и многе „обичне жене” које су своје девојачке снове 
о љубави и брачној срећи замениле стискањем зуба због неисказаних боли и 
злог усуда на вечитом стратишту српског огњишта.

Скромна литература и још скромнији историјски извори најважнији су 
ограничавајући фактори када је у питању ова историографска тема. Међутим, 
то није спутало ауторку, која је и ранијим радовима дала видног доприноса 
овој теми, да успешно споји изворе с наративним подацима до којих је дошла 
после обављених интервјуа са потомцима, те с фотографским материјалом, 
који је на посебан начин поткрепио потресну, али на научним постулатима 
засновану причу. Овом књигом савремена историја менталитета, која се бави 
„обичним људима”, добила је нови израз, уткавши једну личну животну причу 
у густу шуму страдања српског бића у 20. веку.

Сузана Рајић



Славиша Недељковић, Србија и Косово и Метохија. Културно – 
просветни и национални рад од 1856. до 1897, 

Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2012, 413.

Славиша Недељковић је доцент Филозофског факултета Универзитета у 
Нишу, запослен на Департману за историју. Ова монографија представља до-
пуњену докторску дисертацију аутора, одбрањену на Филозофском факултету 
Универзитета у Београду 2008. године.

Стара Србија, па ни Косово и Метохија као њен централни део, није не по-
зната тема у историографији, напротив. Иако се о овом простору много писало, 
мало је истраживачких студија, утемељених на обиљу документарне грађе која 
се чува у српским архивима. Књига Славише Недељковића спада у ту групу.

Монографија је подељена на четири главна дела и структурирана хронолошко 
– тематски. Период којим се аутор бавио омеђен је догађајима веома значајним 
за историју Турске и Источног питања, а самим тим и за српски народ, Париским 
миром 1856. и турско – грчким ратом 1897. Недељковић је унутар тих неколико 
деценија умесно издвојио четири хронолошке целине, које представљају оквире 
делова књиге: 1) 1856–1878, 2) 1878–1885, 3) 1885–1895. и 4) 1895–1897. Свака 
од њих садржи извесне особености везане за прилике у Старој Србији с једне, 
и за политику Србије према њој, с друге стране.

Потпоглавља у деловима монографије су конципирана тематски. У њима 
је аутор систематски приказао и анализирао најпре опште прилике у Турској, 
потом стање на Косову и у Метохији, неизбежне и толико значајне односе између 
Срба и Албанаца и на крају, врло детаљно, политику Србије. Под тим појмом 
је заправо обухваћена целокупна институционална и ванинституционална 
делатност званичних и незваничних чинилалаца у Кнежевини и Краљевини 
Србији према Косову и Метохији. Она се односила на планирање ослобођења 
Старе Србије од турске власти, помоћ у отварању и финансирању српских школа 
и учитеља, слање потребних књига, помагање цркава и манастира, школовање 
питомаца у Србији, отварање појединих културних установа, попут књижница, 
и утемељење разних друштава. Одлично обављен хеуристички посао омогућио је 
аутору да до танчина реконструише и именом и презименом представи публици 
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читав низ заслужних, а већином заборављених, српских националних делатника, 
од, на пример, члана београдског Одбора за српске школе и учитеље у Старој 
Србији, историчара Милоша С. Милојевића, па до учитеља и учитељице у Новом 
Брду, Петка и Живке Златковић. У књизи су детаљно приказани издаци из 
српског буџета за све побројане циљеве, наведени су занимљиви и индикативни 
наслови дистрибуираних школских књига и подробно анализирани резултати 
целокупних напора Србије у сваком од четири периода. Они су при томе увек 
посматрани кроз специфичну призму неповољних, а у тренуцима криза и ратова 
изузетно мучних, услова живота Срба на Косову и у Метохији. То је, уосталом, 
једини начин на који се они могу исправно схватити. Културна и просветна 
помоћ је несумњиво доприносила каквом – таквом одржању српског народа, 
изложеном синхронизованим притисцима турских власти и албанских суседа, 
али је вероватно сама чињеница да је Србија мислила о њима представљала 
највећу моралну потпору Србима, дајући им неку наду за будућност. Српска 
застава на конзулату Србије у Приштини била је видљиви симбол и наде и утехе. 
С друге стране, аутор је показао да настојања српских влада да остваре трајније 
споразуме са појединим албанским главарима нису дала трајне резултате.

У истраживачком и научном смислу се посебно издваја први део књиге, који 
обухвата период од 1856. до 1878. године, премда није ни боље ни лошије написан 
од осталих. Иако је тај период до сада био недовољно истражен и у великој мери 
непознат у нашој науци, ипак су преовладавала мишљења да је Србија тада помало 
заборављала Србе у Старој Србији, фокусирајући се на ослобођење Босне и 
Херцеговине. Недељковић је показао да то нипошто није био случај.

У књизи је обухваћен рад три генерације српских јавних делатника на 
пословима националне политике; њих су представљали Илија Гарашанин, Јован 
Ристић и Стојан Новаковић са сарадницима. Околности су се временом мењале, 
начини рада су се према њима преобликовали, али је аутор недосмислено указао 
да је правац и циљ увек био један: да се кроз културне установе, пре свега 
цркву и школу, помогне Србима да остану и опстану на Косову и у Метохији 
и дочекају ослобођење, које је, јасно, у једном повољном тренутку имала да 
донесе српска војска.

Монографија Славише Недељковића има 413 страна и садржи неколико 
илустрација и регистар личних имена. Написана је превасходно на основу 
необјављене архивске грађе српског порекла, а стилом и садржајем може бити 
занимљива и корисна не само стручној, већ и широј заинтересованој јавности. 
Она у том смислу представља веома важан допринос познавању историје 
српског народа у централном делу Старе Србије и процеса српске националне 
интеграције у 19. веку.

Милош Јагодић



Радомир Ј. Поповић, Аврам Петронијевић (1791–1852), 
Фреска, Београд, 2012, 322.

Аврам Петронијевић свакако представља једну од најзначајнијих политичких 
фигура Кнежевине Србије. Његово име се често, мада најчешће узгред, сусреће 
у историографским делима која се баве историјом Србије у првој половини 
19. века, па смо тако били ускраћени за приказ Петронијевићевог живота и 
делатности, те критичке, историјске оцене његовог рада. Тешкоће у писању 
биографија српских државника 19. века ни овде нису изостале. Немарност 
у чувању историјских докумената, непостојање Државне архиве све до 1898. 
године и често уништавање личне и политичке преписке након смрти неке 
личности, само су неке од одлика нашег менталитета, а Петронијевићева лична 
архива само је један од доказа који иду у прилог нашој тврдњи. Како аутор 
наводи, она је два пута изношена из породичне куће, први пут после његове 
смрти 1852. године, а други пут након Мајског преврата 1903. године. Судбина 
тих докумената је непозната, а део Петронијевићеве службене преписке чуван 
је у Државној архиви, у оквиру фонда Кнежеве канцеларије у фасцикли „Аврам 
Петронијевић”, која је нестала у Првом светском рату. Делимично сачувана 
званична и приватна преписка, похрањена и расута по различитим архивским 
фондовима и збиркама, у музејима и библиотекама, наметнула је аутору нимало 
лак посао писања биографије ове личности. Количина и садржајност грађе су, 
како и аутор истиче, утицали на то да поједина раздобља Петронијевићевог 
живота остану непозната. Међутим, значај ове књиге зато није мањи.

У подели на четири целине: Порекло и младост; У служби кнеза Милоша 
Обреновића; Од намесника до изгнаника; У служби кнеза Александра 
Карађорђевића, аутор је на најбољи начин приказао најважније етапе и 
прекретнице у животу Аврама Петронијевића, који је као писар, секретар, 
саветник, кнежев представник и ћехаја, министар иностраних дела, намесник, 
службовао за време владавине четири владара, кнежева Милоша, Милана и 
Михаила Обреновића и кнеза Александра Карађорђевића. У првом делу (стр. 
11–15), аутор је успео да реконструише и прикаже порекло и младост Аврама 
Петронијевића, у мери у којој је то изворна грађа дозвољавала. Друга целина 
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(стр. 16–120) обухвата период од 1817. до 1839. године, када је, дошавши у Србију 
са жељом да започне трговину, Петронијевић врло брзо, захваљујући читком 
рукопису и знању страних језика, постао члан Кнежеве канцеларије и секретар 
кнеза Милоша. Прва и последња станица његове дипломатске каријере био је 
Цариград, где је преживео турски затвор, а десетак година касније доживео да 
буде примљен у аудијенцију код султана Махмуда II. Петронијевићева политичка 
и дипломатска каријера је све до абдикације кнеза Милоша 1839. године текла 
узлазном путањом. Од кнежевог секретара стигао је до положаја члана Савета, 
кнежевог представника и министра иностраних дела. Трећи део књиге (стр. 
121–182) обухвата време од 1839. до 1844. године, када је Петронијевић свакако 
пресудно утицао на правац политичких збивања у Кнежевини. Као први 
намесник, кнежев представник и министар иностраних дела оставио је доста 
трага у политичком животу 1839–1840. године. Наредне године његовог живота 
обележила су два политичка изгнанства, једно од стране кнеза Михаила 1840/41, 
а друго по захтеву Русије 1843/44. године. Последњи део књиге (стр. 183–284) 
обухвата време Аврамовог живота, по коме је остао упамћен, као најдужи 
председник владе и министар иностраних послова у двестагодишњој историји 
нововековне српске државе, у раздобљу од 1842. до 1852. године, са изузетком 
1843/44. године. Политичку умешност поново је показао након Петровске 
скупштине 1848. године и прегруписавања снага против Томе Вучића, а потом 
и активном помоћи српском покрету у Војводини у Револуцији 1848/49. године. 
У економској историји остао је упамћен као један од првих индустријалаца 
модерне Србије, отварањем фабрике стакла, у Јагодини.

Аутор је успео да пронађе и ухвати нит, често загонетне и тајанствене, 
Петронијевићеве личности. Разрешавање бројних контроверзи у 
историографији, попут оних где се Петронијевић наводи као противник или 
непријатељ Обреновића, противник или непријатељ Русије или пак туркофоил, 
само су неке од бројних позитивних страна које красе ову књигу. Петронијевић 
је по много чему представљао ретку и несвакидашњу појаву на политичкој 
сцени Србије. Годинама је као кнежевски представник и министар иностраних 
дела био персонификација спољне политике. Крај владавине једне династије 
није значио и крај његове политичке каријере. Аутор успешно објашњава 
Петронијевићеву политику, дипломатску гипкост и опрез, његову „кураж”, 
уздизање и учвршћивање на положајима након великих политичких заокрета 
и промена спољнополитичког курса. „Најцењенији српски политичар на Порти 
у првој половини 19. века” био је прагматичар у погледу спољне политике. 
Истанчаним дипломатским даром вешто је уочавао спољнополитичке околности 
и односе великих сила, па је у складу са тим и усмеравао спољну политику 
Србије. Био је један од ретких политичара који је умео да лавира између Порте, 
Русије, Аустрије, пољске емиграције. Целовитом анализом аутор је успео да 
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читаоцу прикаже не само централну личност ове књиге, већ и политичке 
прилике у Кнежевини Србији, борбе „партаја”, завере, буне и сплетке.

Биографија Аврама Петронијевића опремљена је и бројним, до сада 
непознатим фотографијама. Историчари који се баве периодом у коме је 
деловао Аврам знају да је он умро у Цариграду, 22 априла 1852. године. Мање 
је познато да је сахрањен у порти Цркве Св. Петке у четврти Хаској. Захваљујући 
ауторовим напорима, у књизи се може видети и фотографија надгробне 
плоче. Као куриозитет издвајамо и фотографију Аврамовог сина, Љубомира 
Петронијевића, за коју је у научној и широј читалачкој јавности уврежено 
мишљење да се ради о фотографији Аврама Петронијевића. Од посебног значаја 
је и родослов Петронијевића, који је аутор успешно, у мери у којој су то изворни 
подаци дозвољавали, реконструисао.

Монографија коју препоручујемо научној јавности представља измењен и 
допуњен текст истоимене докторске дисертације, одбрањене на Филозофском 
факултету у Београду у јулу 2009. године. Ово модерно конципирано 
историографско дело, складне кохерентности, одликује се прегледношћу, 
јасним излагањем и истанчаним стилом. Аутор је показао да поседује високу 
способност тумачења историјских чињеница, појава и процеса. Књига Аврам 
Петронијевић 1791–1852 представља важан допринос историјској науци, не 
само као биографија једне од најзначајнијих личности српске историје прве 
половине 19. века, већ и као темељан прилог историји Кнежевине Србије.

Данко Леовац



Мирослав Свирчевић, Локална управа и развој модерне српске државе, 
од кнежинске до општинске самоуправе, Балканолошки институт САНУ, 

Београд, 2011, 642.

Монографија др Мирослава Свирчевића, научног сарадника Балканолошког 
института САНУ, бави се историјом локалне управе у Србији кроз призму 
нововековног српског друштвеног, државног, институционалног и уставног 
развоја. У хронолошком погледу књига је омеђена почетком 18. века и 1914. 
годином. Оваква временска подела проистиче из саме материје, будући да 
је кнежинска самоуправа свој корен имала у аустријској Краљевини Србији 
1718–1739, а да је уређивање унутрашњег уређења Србије окончано почетком 
Првог светског рата.

Књига је подељена на четрнаест поглавља, од којих једанаест чине 
хронолошке целине. Подела по периодима отпочиње поглављем Кнежинска и 
сеоска самоуправа у Србији 18. века, затим следе: Локална управа под вождом 
Карађорђем, Локална управа за прве владе кнеза Милоша, Локална управа за 
владе Уставобранитеља, Локална управа за друге владе кнеза Милоша и кнеза 
Михаила, Локална управа за време другог кнежевског намесништва и владе 
Љубомира Каљевића, Локална управа после стицања државне независности 
(1878–1883), Уставно и зконско утврђивање локалне управе и самоуправе 
у раздобљу 1883–1894. године, Локална управа за владавине Александра 
Обреновића, Локална управа за владавине Петра I Карађорђевића до Балканских 
ратова и Организација локалне управе у областима ослобођеним у Балканским 
ратовима. 

Три поглавља под насловима: Покрет Светозара Марковића за локалну 
самоуправу, Сељачки покрет Адама Богосављевића за локалну самоуправу 
и Локална управа и самоуправа у програмима српских политичких странака 
1891–1903. године баве се значајем локалне самоуправе у изградњи идејних и 
политичких покрета у Србији у 19. веку. Као што се види по списку поглавља, 
у овом делу није понуђена посебна периодизација историје развоја локалне 
управе и самоуправе у Србији у 18. и 19. веку, већ је аутор усвојио класичну 
периодизацију политичке историје Србије у периоду који је обрађивао. 
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Књига др Свирчевића попуњава празнину у српској историографији будући 
да је тежња за остваривањем локалне самоуправе представљала један од главних 
фактора у политичком животу Србије 19. века а да до сада није постојала синтеза 
која третира ово питање у целини. Додатна вредност ове књиге је у томе што 
је у сваком поглављу укратко приказана политичка историја са анализом 
уставних аката у целости, са детаљнијим освртом на чланове који се односе 
на изградњу локалне управе и самоуправе. Овакав приступ аутора дао је књизи 
значај приручника за правну историју нововековне српске државе 19. века.

Поред значаја ове књиге као синтезе и приручника ваља истаћи и њене 
недостатке као истраживачког рада. Основна мањкавост је у томе што се аутор, 
осим у случају Устава из 1888. и 1903, није позабавио провером практичног 
функционисања законских и уставних решења у погледу локалне управе 
и самоуправе. То је последица изостанка истраживања архивске грађе, са 
изузетком протокола Државног савета за 1891. и 1903. годину. Аутор се у 
највећој мери користио литературом, службеним гласилима, стенографским 
белешкама народне скупштине, протоколима Народне и окружних скупштина 
и статистичким публикацијама, па на основу тога и није могао да прикаже 
практично функционисање органа локалне управе и самоуправе. Аутор се дакле 
задржао на самосталној анализи уставних и законских аката и консултовању 
литературе у питањима функционисања државне и локалне управе пре 
1891. године. Поред тога, приликом сучељавања цитираних мишљења, аутор 
обично не даје своје мишљење нити полемише, већ се обично опредељује 
за поткрепљенију тврдњу. На крају, осећа се недостатак приказа духовног и 
економског стања српског друштва као предуслова за развој и функционисање 
локалне самоуправе –број писмених и имовинско стање становништва ондашње 
Србије, што би свакако унело више светла у анализирану проблематику.

Урош Шешум



Влада Станковић, Краљ Милутин (1282–1321), 
Фреска, Београд, 2012, 164.

Читалачка публика је коначно добила прилику да се на језгровит и концизан 
начин упозна, да се подсети и преиспита ставове, чињенице али и претпоставке 
везане за турбулентно доба дуготрајне владавине Стефана Уроша II Милутина. 
Аутор књиге пред нама, др Влада Станковић, ванредни је професор на катедри 
за Историју византије Филозофског факултета у Београду. Проф. Станковић је 
такође и оснивач центра за Кипарске студије, а тренутно и руководилац мул-
тидисциплинарног пројекта под називом Хришћанска култура на Балкану у 
средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века.  Основна 
поставка пројекта подразумева јасно успостављање чврстих и препознатљивих 
методолошких постулата, који ће се применити у истраживању зрелог средњег 
века у домену византијске, српске и бугарске историје, из којих је дисциплина 
пројекат окупио водеће домаће и стране стручњаке, превасходно са идејом мул-
тидимензионалног и интердисциплинарног приступа старим проблемима, али 
и испитивања и постављања нових. У том смислу, пројекат је осим историчара 
укључио и историчаре уметности, археологе, и лингвисте, без чијег заједничког 
рада не може бити ни говора о неком озбиљном научном, односно академском 
раду. Како је у својој недавној расправи аутор сам нагласио: „Постављање 
основа за даља истраживања проблема, њихову анализу и, коначно, стварање 
корпуса релевантних синтеза, представља основну замисао пројекта”.1 

 Управо из истраживања и рада на овом пројекту произашла је студија 
пред нама, која се у својој целини у потпуности придржава горепоменутих пос-
тулата. Као једну од главних окосница озбиљног научног приступа, аутор истиче 
враћање на изворе, и преиспитивање истих, али и на корпусе старије литерату-
ре, често неразјашњиво запостављене. Уводном критиком тренутне ситуације у 
савременој историографији националне средњовековне историје, аутор је јасно 
исказао своју намеру да преиспита старе „ауторитете” и већ тврдо укорењена 

1 В. Станковић, Српска и светска византологија у 21. веку, или о сталном преиспитивању 
устаљених мишљења, Византијски свет на Балкану, Београд, 2012 (у даљем тексту, Станковић, 
Српска и светска византологија у 21. веку), 647–651, 650.
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мишљења, у намери да укаже како само другачија методологија може релати-
визовати неке од главних теза изнетих у савременој историографији по питању 
владавине краља Милутина. О проблематици овог истраживања аутор у уводу 
каже: „Одређена недореченост података самих историјских извора и амбивалент-
ност изречених судова о краљу Милутину – која се среће већ у њему савременим 
изворима различитог порекла – пренета је великим делом некритички и у модерну 
историографију, немоћну да понуди нова тумачења проблема очигледних већ 
пионирима српске и међународне медиевистике.”2 На овом месту аутор упућује 
на озбиљан проблем непостојања критичког односа према ставовима угледних 
имена, у византологији и медиевистици, а на првом месту у односу на дела Геор-
гија Острогорског и Константина Јиречека. Осим проблема у приступу старијој 
литератури, односно „некритичким, адоративним односом каснијих поколења 
српских историчара према делима великих претходника”3, други, далеко већи 
проблем представа питање извора, односно чињенице да највећи корпус ионако 
оскудних извора, припада византијском културном кругу, односно превасходно 
писцима који су живели и стварали у Цариграду. Нужност познавања грчког језика 
и истраживање текстова византијских писаца у оригналу, а не у преводу, огра-
ничила је многе савремене истраживаче да понуде нова решења у српској меди-
евистици. Књига пред нама, драгоцена је првенствено због озбиљног и темељног 
приступа грчким изворима, структуралној и текстуалној анализи, које су отвориле 
нова питања, и релативизовала старе тезе. Од коришћених византијских извора, 
аутор се служио на првом месту историјским наративима – Георгија Пахимера, 
Нићифора Григоре, Георгија Акрополита, Јована Кантакузина, затим песмама 
истакнутог дворског ретора Манојла Филе, писмима Теодора Ласкариса, али и 
повељама манастирима, а особито актима издатим Хиландару. Уз византијске, 
аутор је наравно анализирао и српске изворе, наративне и документарне – Животе 
краљева и архиепископа српских од Данила II, као примаран домаћи наративни 
извор, уз које и Житија Св. Саве и Св. Симеона од Доментијана, истичући, пре 
свега, њихову вредност у смислу разумевања доба у којем су писана а не о којем 
су писана. Уз то, аутор је користио латинске и бугарске изворе, без којих се не би 
могла успешно склопити мозаична слика компликованих и често недоречених 
спољно и унутрашњеполитичких односа последње четири деценије 13. и прве 
три деценије 14. века. Поменути извори, наравно, нису овде изнесени у целости 
– намера нам је да само истакнемо количину материјала који је било нужно об-
радити и врсту приступа, нужног за сваку врсту материјала понаособ. Већ сам 
Пахимер, кога су старији истраживачи често потцењивали у немогућности да 
разумеју његов тежак и богат стил, представља главни извор за врло важне тре-

2 В. Станковић, Краљ Милутин (1282–1321), Београд, 2012 (у даљем тексту, Станковић, Краљ 
Милутин), 8.

3 Станковић, Краљ Милутин, 8.
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нутке Милутинове владавине, а особито брачне преговоре, како о првом браку/
веридби Милутина са ћерком византијског цара Михаила VIII Палеолога, које је 
водио његов отац краљ Урош, тако и о успешно окончаним преговорима о браку 
Милутина са Симонидом, ћерком цара Андроника II, причи којој је Пахимер 
посветио пуних девет поглавља своје историје. 

Преиспитивање главних питања Милутинове владавине и оцртавање основих 
проблема дато је у оквиру четири веће целине под следећим насловима – (1) 
Пре доласка на престо, (2) Краљ Стефан Урош Милутин, (3) Други период 
Милутинове владавине (1299-1321),  (4) Ко је био краљ Милутин?. Непретенци-
озни наслови поглавља садрже мање целине груписане према горућим темама, 
до данас недовољно разјашњеним у историографији. Споменућемо само неке 
од проблема којима се аутор бавио врло успешно у намери да неке досадашње 
тврдње оспори, релативизује, потврди или позове на опрез приликом тумачења. 
На првом месту, то је карактер владавине успостављене након свргавања краља 
Уроша. Црно-беле одговоре и ставове српских историографа аутор испитује 
контраргументима произашлим из опрезног приступа изворима. Аутор подр-
жава тезу о угарској, а никако француској провенијенцији Јелене Анжујске, 
особито наглашавајући њену изузетну улогу у политици овог турбулентног 
доба, као и у Драгутиновој побуни против оца. Аутор нас упућује на опрез 
када је реч о овој веома моћној жени, о којој се може, на жалост, закључивати 
само у контурама, али би свакако било нужно преиспитати карактер деловања 
Јелене Анжујске у целини. Везано за ову проблематику свакако јесте питање 
Милутиновог статуса, након свргавања краља Уроша, и проблем међусобног 
односа браће, што је до сада непроучавана тема. Однос Драгутина и Милутина 
је био далеко комплекснији од поједностављених представа односа „слабог и 
пасивног” Драгутина у односу на „амбициозног и агресивног” брата Милутина. 
У том смислу аутор релативизује теорију о прелому ноге као основном узроку 
за предају власти у Дежеву. Занимљиву и важну тезу о заједничкој владавини 
мајке и синова Драгутина и Милутина, аутор додатно поткрепљује изузетно 
важном групом извора, а то су живописи у ктиторским задужбинама, који се 
морају изучавати заједно са другим групама извора и тумачити врло опрезно, јер 
је ктиторска делатност браће управо потврђивала политичко-идеолошки значај 
њиховог задужбинарства, доносећи нову димензију њихових компликованих 
односа, далеко од готово романтичне представе о типској представи старијег 
и млађег брата. Осим карактера владавине који је наступио након свргавања 
краља Уроша, аутор се посебно бавио проблемом Милутинових бракова, 
јасно и убедљиво показујући да не може бити говора о Милутиновом браку са 
„Српкињом”, или неком непознатом „српском племкињом”, истичући да је у 
историографији та теза прихваћена без и најмање потврде.4 

4 Станковић, Краљ Милутин, 49.
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Пажња аутора усмерена је и посебно на питање Скопља, односно на пре-
испитивање Милутинових освајања и „четовања” на византијској територији, 
у том смислу позивајући на опрез када је реч о приступу Житију краља Ми-
лутина од архиепископа Данила, у којем на првом месту, аутор није придавао 
значај хронологији. Због те чињенице, Данилови се искази тешко могу узи-
мати дословно, без претходне пажљиве и посве логичне анализе политичких 
активности у бурним осамдесетим годинама 13. века, а које су биле усмерене 
на северне крајеве државе. По том питању, аутор се слаже са образложењима 
Ивана Ђурића, који је врло опрезно приступао овој проблематици, а који је, 
из посве нејасних разлога, неправедно потиснут из српске историографије. 

Заједништво браће и њихов савезнички однос, посведочен и на фресци 
Драгутинове задужбине Св. Ахилија у Ариљу, карактерисало је, према ауто-
ру, Милутинову владавину до 1299. године, када наступа велики преокрет, 
проузрокован Милутиновим одлучним окретањем ка Византији, и кључним 
политичким потезом који је, како аутор то детаљно и јасно објашњава, у потпу-
ности изменио карактер владавине и усмерио политику Милутина и његових 
наследника у новом правцу.

Као завршно разматрање остаје занимљиво питање Милутиновог наслед-
ника, Стефановог прогонства у Цариград, преговора са царицом Ирином у 
Солуну и њеним сином Димитријем као могућим наследником престола, до ин-
тригантног Милутиновог сина Константина, коначно и одређеног за наследника.

* * *

Чињеница да је књига пред нама прва савремена монографија о владавини 
краља Милутина помало обесхрабрује када је реч о развоју, односно напретку 
српске медиевистике, која је, како је аутор то већ у предговору истакао, стала на 
тезама великана српске византологије и медиевистике, и необјашњивој пасив-
ности млађих истраживача да евентуално преиспитају, или чак и оспоре неке од 
свеопште прихваћених теза. Додатно је поражавајућа чињеница да се проуча-
вање византијских извора, најрелевантнијих извора за историју српског средњег 
века, заснива на анализама превода, као и то да се много више пажње посвећује 
препричавању литературе, која је до данас достигла размере хиперпродукције.5 
У том смислу бисмо поново истакли велику вредност студије пред нама, на пр-
вом месту, као главне смернице за методологију рада у студијама медиевистике 
и византологије, неопходну свим младим генерацијама, које су принуђене да 
се ухвате озбиљног задатака, какав је интердисциплинарни приступ, враћања 
на изворе и наравно, консултовање важних наслова не само из окружења, већ 
и шире. Ово напомињемо стога што је аутор књиге, између осталог, користио 

5 Станковић, Српска и светска византологија у 21. веку, 648.
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и неправедно запостављену литературу, на првом месту идејама богато дело 
грчког византолога Леонидаса Мавроматиса – Стварање српског царства. Краљ 
Милутин, кога из необјашњивих разлога нема у скоријој научној библиографији 
средњовековне Србије. На више места аутор је истакао важност овог наслова, 
који је често у потпуности одбациван у савременој историографији, без јасног 
разлога, а на штету саме науке. Осим Мавроматиса, аутор је особито обратио 
пажњу и на изузетно значајне радове Гордона Макданијела, који је убедљиво 
доказао угарско порекло Јелене Анжујске, а чији резултати такође нису нашли 
места у српској савременој медиевистици.

Без обзира на извесну стагнацију када је реч о развоју српске медиевисти-
ке, књига која је пред нама управо говори о повољним приликама и почецима 
нове врсте истраживања и нових приступа старим темама, не само у српској 
средњовековној историји, већ и византологији такође. Разумевање комплексних 
односа држава у оквиру византијске политичке и културне интересне сфере није 
могуће без познавања свих врста извора, и међусобног консултовања стручњака 
из сродних дисциплина, како у нашој земљи тако и изван ње. 

Неоспорна вредност студије произилази, како смо истакли, из научног и 
методолошког приступа, који је јасно показао да се историјске чињенице морају 
непрестано преиспитивати, а са њима и „велики ауторитети”. Једино се на тај 
начин може доћи до нових резултата, што је ова монографија и доказала, отво-
ривши нове видике и могућности за даља истраживања испитаних проблема и 
постављених питања. У прилог овоме додали бисмо само још цитат из заврш-
ног поглавља студије, у којем аутор прецизно објашњава путеве изучавања: 
„Сагледавање личности и шире просопографске анализе српског средњовеко-
вља само су један од путева ка прецизнијем сагледавању проблема с којима се 
суочава истраживање овог периода. Ослобођена унапред прописаних граница 
било које идеологије, истраживања средњовековних личности великим делом 
налазе своју неопходност  у особинама извора тог времена, усредсређених 
највећим делом управо на владаре и њихово непосредно окружење, као и у 
потреби да се ти извори истраже на што разноврснији, садржајнији начин.”6 
Из оваквог приступа, произашла је студија пред нама, која сама за себе опти-
мистично говори о повољним околностима српске медиевистике у случају да 
истраживачи прихвате понуђени модел и одлуче да крену путем унапређења 
српске историјске науке. 

Лариса Орлов

6 Станковић, Краљ Милутин, 135.



Устанци и побуне Срба у Турској у XIX веку, Зборник радова са научног 
скупа одржаног у Нишу 27.маја 2011. године, Ниш, 2012, 199.

Научни скуп Устанци и побуна Срба у Турској у XIX веку одржан је 27.маја 
2011. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, а Зборник 
радова са овог скупа је изашао 2012. године у издању Филозофског факултета 
у Нишу. У првом раду Зборника, Учешће Арбанаса у гушењу Нишке буне 
1841. године (7–24), Славиша Недељковић, доцент Филозофског факултета у 
Нишу, прати развој и ток Нишке буне, која је избила у пролеће 1841. године. 
Аутор је исцрпно представио улогу арбанашког башибозлука у дешавањима 
везаним за устанак Срба у Нишком пашалуку. Догађаји из 1841. године, пише 
аутор, представљали су преломни моменат за ослободилачки покрет Срба 
у „историјској Старој Србији.” По свом значају Нишка буна је превазишла 
локални карактер и постала „саставни део националне историје српског народа 
у 19. веку.”

У раду Аврам Петронијевић и буне у Турској 30-их и 40-их година 19. века, 
Радомир Ј. Поповић, научни сарадник Историјског института у Београду (25–39), 
бави се улогом Аврама Петронијевића, секретара кнеза Милоша, представника 
и министра иностраних дела, према бунама у Турској од 1835. до 1850. године. 
Поповић је темељно обрадио однос Аврама Петронијевића према учесницима 
Нишке буне из 1841. године, као и политику уставобранитељског режима према 
устаничким акцијама хришћанског становништва у Турској од 1845. године. 
Поповић истиче да се политика Аврама Петронијевића и српске владе према 
покретима у Турској углавном заснивала на сарадњи са Турцима у откривању 
и гушењу побуна хришћанског становништва. Подужим чланком о Устанку у 
Херцеговини 1882. године у светлу Балканске политике Русије (41–65), Душко 
М. Ковачевић, професор Филозофског факулета у Новом Саду, на занимљив 
је начин описао политику Русије према устанку у Херцеговини 1882. године. 
Почетком осамдесетих година 19. века утицај Русије у балканским земљама је 
знатно опао. Аутор истиче да је економски фактор значајно допринео слабљењу 
руског и јачању аустријског утицаја на Балкану. Изостанак руске подршке 
устаницима у Херцеговини Ковачевић објашњава потребом царске Русије да 
очува Тројецарски споразум. Због тога, истиче аутор, Русија је захтевала од 
Србије и Црне Горе да „се одрекне подршке устаницима.”

У свом раду Руски план реформи за европске провинције Турске из 1902. 
године (67–78), Сузана Рајић, професорка Филозофског факултета у Београду, на 
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основу необјављених извора из руских архива настојала је да објасни реформну 
акцију Русије у европским провинцијама Турског царства. Ауторка С. Рајић је 
изложила руски план реформи у шест тачака за Косовски, Солунски и Битољски 
вилајет, који је представљен у Цариграду 28.новебра/11.децебра 1902. године. 
Рајићева је истакла да административне и просветне реформе нису у великој 
мери поправиле положај хришћанског становништва и да је руски план реформи 
по свему судећи почетком 1903. године имао „све мање наде за успех.” Дејан 
Микавица, професор Филозофског факултета у Новом Саду, у раду Српско-
Мађарско јавно мњење о устанку у Босни и Херцеговини 1875–1878. године (79–
92) детаљно је обрадио писање српске и мађарске штампе у Угарској о устанку 
у Босни и Херцеговини 1875–1878. године. Мађарски листови, истиче аутор, 
показивали су интересовање за дешавања у Османском царству и у својим 
извештајима су указивали на опасност да би Србија и Црна Гора могле предузети 
озбиљне акције за ослобођење својих сународника од турске власти. За разлику 
од мађарске штампе, истиче Микавица, српски листови у Угарској нису били 
јединствени у „односу на коначно решавање Источног питања.” 

Извештајима Вилијема Дентона, англиканског свештеника, о Србији, њеној 
прошлости и положају хришћана у Турској позабавио се Љубодраг Ристић у 
раду Вилијем Дентон, хришћани у Турској и Британска политика (93–103). 
Аутор наводи да је Дентон на основу извештаја британских дипломатских 
представника у Турској закључио да су најбогатије области у Турској опустеле 
због великог терора турских власти, да је међу хришћанским становништвом 
завладо велики страх за „животе, част и имовину”, и да Порта не предузима 
ништа како би хришћанима пробудила наду за бољу будућност. Занимљив је 
закључак Ристића да је Дентон припадао кругу ретких британских посленика и 
путника, који су намеравали да својим извештајима о тешком положају хришћана 
у Турској покрену британску јавност и политичаре да стану у њихову одбрану.
Архивски саветник Љубодраг Поповић у свом раду Одбор за помоћ избеглицама 
из Турске. У спомен стопедесетогодишњици (април 1861–април 2011. год.) пише 
о оснивању поменутог одбора, који је на захтев грађана вароши Београда 
основала Београдска општина 14. априла 1861. године. Поповић износи податке 
о прикупљеним средствима за избегла лица из Турске и наводи да је у периоду 
од оснивања Одбора до краја 1863. године прикупљена помоћ само у новцу 
износила „863 дуката цесарских у злату; у разним, како се онда говорило белим 
новцима 163 256 гроша и 26 пара; те у банкнотама аустријским, 323 форинте 
и 60 крајцера.”

Милош Јагодић, доцент Филозофском факултета у Београду, у раду 
Српске чете у Македонији 1897–1901. године (111–130) темељно је, на основу 
необјављених извора домаћег порекла, приказао делатност српских чета 
на подручју Македоније од 1897. до 1901. године. Користећи необјављене 
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изворе домаће провинијенције, Јагодић пружа у свом раду веома занимљиве 
информације о улози Краљевине Србије у организацији српских чета, о именима 
и пореклу четника, као и о њиховој акцији на терену. Иако је Србија, истиче 
аутор, крајем 19. и почетком 20. века водила углавном лојалну политику према 
Османском царству, служећи се само „културно-просветним средствима, кроз 
школе и цркве”, ипак су на простору јужно од Шар-планине деловале српке 
чете састављене од „лица пореклом из Македоније.” Исцрпан приказ улоге 
„обичних људи” у Српској револуционарној организацији почетком 20. века 
на подручју османског царства представила је Божица Младеновић, професорка 
Филозофског факултета у Нишу, у свом раду Зов слободе: „обични људи” у 
Српској револуционарној организацији на територији Османског царства 
почетком 20. века (131–140). Користећи се меомарским белешкама мајора Павла 
Блажерића, војводе бистричког, ауторка Б. Младеновић је успешно објаснила 
мотиве и разлоге „обичних људи”, који су упркос великом ризику од освете 
турских власти пружали „велику помоћ и подршку четницима.” Уз осврт на 
историју настанка Српске четничке организације, Младеновићева говори и 
о њеној организацији, за коју каже да је била централизована и да су њени 
припадници „прихватила строга правила понашања.”

У тексту под насловом Устанак у Босни и Херцеговини у светлу пречанске 
штампе 1875–1876. године (141–159) Горан Васин је веома прецизно обрадио 
писање српске штампе у Аустроугарској о устанку у Босни и Херцеговини 
1875–1876. године. Аутор Г. Васин истиче, да је Милетићева Застава, као 
најутицајнији лист код Срба у Аустроугарској, предњачила у извештајима 
о борбама и јуначким подвизима „нових српских Обилића.” Осим Заставе, 
напомиње аутор, и конзервативни лист Српски народ, мада у блажој форми, 
извештаво је јавност о турским злоделима у околини Невесиња и напорима 
владе да преко својих чиновника смири узаврелу ситуацију на самом терену. 
Питањима ослободилачких планова и акција Србије шездесетих година 19. 
века бавио се Данко Леовац у свом раду Ослободилачки планови и акције 
Србије почетком 60-их година 19. века (161–172). Леовац је установио да је 
почетком шездесетих година 19. века са доласком Илије Гарашанина на положај 
кнежевог представника и министра иностраних послова кнежевине Србије, 
у јесен 1861. године, интензивиран рад на ослобођењу хришћана у Турској. 
Аутор је закључио да је за време друге владавине кнеза Милоша и на почетку 
друге владавине кнеза Михаила рад на ослобођењу и уједињењу српског народа 
„представљао важну основу и темељ за касније деловање на овом пољу.” Из 
рада Мирослава Пешића Ратне операције устаничке војске на јужном делу 
ратишта од 1806. до 1809. године сазнајемо више о војним операцијама које 
су устаници предузимали на јужном делу ратишта од 1806. до 1809. године. 
Аутор истиче да су величанствене победе српске устаничке војске током 1806. 
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године представљале највеће војничке успехе Срба у трогодишњој борби против 
Турака. Пешић је исцрпно представио и дешавања на јужном ратишту у 1809. 
години, истичући да је нејединство међу устаничким вођама у великој мери 
допринело поразу устаничке војске на Каменици 1809. године. Последњи у 
низу радова је из пера Бојана Панића, Покрети Срба у Понишављу 1836. године 
(189–199). Аутор говори о устанку хришћанског становништва у Пироту и 
околним нахијама, као и о активностима кнеза Милоша да посредством свог 
представника Аврама Петронијевића побуну у Пиротском крају умири.

Издавање овог Зборника радова од изузетног је значаја, јер представља 
несумњиво велики допринос расветљавању многих питања која се односе на 
покрете отпора Срба турској власти у 19. веку и раније. Може се слободно рећи 
да су садашње и будуће генерације историчара овим Зборником радова добиле 
јасне и поуздане одговоре на многа питања из историје буна и устанака Срба 
у Турској у 19. веку.

Мирослав Пешић





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 

Радови које аутори шаљу за објављивање у часопису Српске студије морају 
бити оригинални, до сада необјављени или послати за објављивање у другe 
часописe. Радови могу бити написани на српском, руском или енглеском јези-
ку. Молимо Вас да шаљете своје радове у Word формату у форми attachmentа 
на e mail адресу: serbian.studies@gmail.com. Редакција шаље потврду о пријему 
текста, а затим се радови прослеђују рецензентима. Две позитивне рецензије, 
састављене према одређеном обрасцу за рецензенте неопходне су да би текст 
био штампан. 

Наша препорука је да чланци садрже од 6.000 до 12.000 речи, а прикази 
књига од 800 до 1.500 речи. Неопходно је да пошаљете и апстракт до 200 речи 
и кључне речи, до осам појмова. Уз рад је неопходно послати и резиме на ен-
глеском језику, до 2.000 речи. Библиографија се не наводи на крају радовa, јер 
се детаљне референце дају у фуснотама (за детаље око навођења видети даљи 
текст). Молимо Вас да сва питања шаљете на email адресу: serbian.studies@ 
gmail.com. 

Аутори се моле да поштују следећа упутства приликом припреме текста: 

Име и презиме аутора, место запослења и e mail адреса наводе се у следећем 
формату: times new roman 12 pt, обичним словима, у горњем левом углу, без 
прореда. Испод места запослења остаје једна слободна линија (14 pt). 

Назив рада наводи се у следећем формату: times new roman 14 pt, великим 
словима, болдовано, на средини стране, проред 1,5. Испод назива рада остаје 
једна слободна линија (14 pt). 

Апстракт (сажетак) наводи се у следећем формату: times new roman 12 pt, 
обичним словима, без прореда. Између апстракта и кључних речи остаје једна 
слободна линија (12 pt). 
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Кључне речи наводе се у формату: times new roman 12 pt, обичним сло-
вима. Наводи се до 8 кључних речи (или група речи). Између кључних речи 
и текста чланка остају три слободне линије (3´12 pt), са три звездице (***) у 
другој слободној линији. 

Главни текст чланка наводи се у следећем формату: times new roman 12 pt, 
обичним словима, са опцијом justify и проредом 1,5. 

Наслови и поднаслови наводе се у формату: times new roman 12 pt, курзи-
вом, болдовано, са проредом 1,5. Наслове и поднаслове не треба нумерисати. 

Наслов рада у резимеу треба да буде у следећем формату: times new roman 
12 pt, великим словима, болдовано, без прореда. Између наслова рада у рези-
меу и текста резимеа треба да буду три слободне линије (3´12 pt), са текстом 
Summary: у другој слободној линији. Текст резимеа наводи се у формату: times 
new roman 10 pt, обичним словима, са опцијом justify, без прореда. 

Бројеви страна се наводе у доњем десном углу 

Молимо Вас такође, да пажљиво прочитате следећа упутства за напо-
мене: 

фусноте треба да буду означене бројевима у тексту који следе ПОСЛе озна-
ка за интерпункцију. 

Странице се наводе у стилу: 1–9, 11–19, 20–29, 100–109. 
У првој фусноти се даје пуна референца рада, са могућношћу давања скра-

ћенице која ће бити коришћена касније. Референце треба да буду наведене по 
следећим примерима: 

Посебна издања: име аутора се пише иницијалом, са размаком између 
имена и презимена, наслов дела курзивом (италик), место издања и година 
издања, са запетом између. Цитиране странице пишу се на крају без скраћене 
ознаке за страну. 

Пример: Р. Љушић, Српска државност 19. века, Београд, 2008, 62–66. 

Радови у часописима: име аутора иницијалом, размак до презимена, на-
слов рада курзивом, име часописа (пун или са скраћеницом), место издања 
(по потреби), број (арапским цифрама), година у загради и цитирана страна. 

Пример: С. Рајић, Из оставштине краља Александра Обреновића, Мешо-
вита грађа, 31 (2010), 309–323; М. Јагодић, Крагујевац у другој половини 19. 
века у светлу статистике, Историјски часопис, 59 (2010), 321–340. 

Чланак у зборнику радова: име аутора иницијалом, размак до презимена, 
наслов рада курзивом, наслов зборника, место издања и година и цитирана 
страна. 
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Пример: Р. Љушић, Досељавања, исељавања и губици становништва у 
нововековној Србији (1804–1918), Сеобе српског народа од XIV до XX века. 
Зборник радова посвећен тристагодишњици велике сеобе Срба, Београд, 
1990, 78. 

Објављени извори: име аутора иницијалом, размак до презимена, наслов 
рада курзивом, име и презиме приређивача, место издања и година и цити-
рана страна. 

Пример: М. Пироћанац, Белешке, приредила С. Рајић, Београд, 2004, 464. 
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