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Ово го ди шњи, XVIII број „Брат ства“, за 2014. го ди ну, 
са др жи све уста ље не ру бри ке ко је се у ње му не гу ју то ком 
свих прет ход них го ди на из ла же ња, а са мим тим ис пу ња ва 
и свој ва жан за да так: да до при но си ши ре њу све сти о 
ду хов ном бо гат ству на шег на ро да и по ве зу је га на свим 
стра на ма све та у ко ји ма он жи ви.

Број за по чи ње пе смом „Сту де нич ки мра мор“, по зна
тог ме ђу рат ног пе сни ка и уред ни ка „Срп ског књи жев ног 
гла сни ка“ Бо жи да ра Ко ва че ви ћа, ко јом обе ле жа ва мо ве
ли ку го ди шњи цу – се дам ве ко ва од по ди за ња Кра ље ве цр кве 
у Сту де ни ци.

На увод ном ме сту об ја вљу ју се два при ло га ве за на 
за Све тог Са ву, о об ра ди ли ка Све тог Са ве у драм ској 
књи жев но сти за де цу (М.Спа сић) и о „Хим ни Све том 
Са ви“ (Ђ. Пе рић). При ло гом о по ро дич ним и вла дар
ским од но си ма на дво ру Уро ша Ве ли ког обе ле жа ва се 
700 го ди на од смр ти срп ске кра љи це Је ле не Ан жуј ске 
(М. Ми тић). Ра дом „Са ра јев ска ми тро по ли ја у вре ме 
Па три јар ши је (17761804)“ да је се до при нос срп ској 
цр кве ној исто ри ји (Н. Ра до са вље вић), као и на пи сом о 
по ру ше ним срп ским пра во слав ним цр ква ма и ма на сти
ри ма у Гор њач ком Ждре лу (Р. Об ра до вић).                 
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Из обла сти ет но ло ги је, ко ја је у „Бра ству“ за сту
пље на од пр вих го ди на, у овом бро ју се об ја вљу је при лог П. 
Вла хо ви ћа о зна чај ном ет но ло гу Еју пу Му шо ви ћу.

Са вре ме ним те ма ма из обла сти кул ту ре по све ћен је 
при лог „Ди ги тал на кул ту ра“ (А. Вра неш) .

По ред оста лих при ло га из исто ри је, књи жев не и кул
тур не исто ри је, По ме ни ка и Из ве шта ја о ра ду Дру штва, у 
стал ној ру бри ци Ср би у све ту, у ко јој из бро ја у број, пред
ста вља мо срп ске за јед ни це у све ту (Д. Зу пан), ово га пу та 
па жња је по све ће на Ср би ма у Ве ли кој Бри та ни ји.

                                                                                                          
Уређивачкиодбор



                                                                                           УДК 821.163.41-1

STUDENI^KI MRAMOR

У обла ци ма бе лим из над мог ма лог се ла,
из над чат ма ра ни ских и си ро ма шних њи ва,
већ ве ко ви ма ћу ти вр ху нац Ра до че ла -
ти ши ну са мо му ти по то чић што се сли ва.

Бе љи су од гор ског сне га из над мог се ла,
ал’ још бе љи мра мор што се у сте њу скри ва;
за луд сто ле ћа там них сен ка на њи ма по чи ва,
од све га бе љи је мра мор пла ни не Ра до че ла.

Од тог мра мо ра бле дог, леп шег но мра мор Ка ра ре,
ди гли су пре ци мо ји све оне че сме ста ре
што украј уско га пу та су ста лог пут ни ка по је;

Oд тог мра мо ра бле дог, од мра ва и пче ле ти ше
у древ но до ба они ку лу ком на чи ни ше
- Ср би не, по чуј - Дел фе и Пар те но не тво је...

                                  1935.
БожаКовачевић





                                                                                        УДК 821.163.41.09

SVETI SAVA I SVETOSAVQE U 
SRPSKOJ DRAMSKOJ KWI@EVNOSTI 

ZA MLADE 

Ап стракт: Пре два де се тог ве ка у срп ској драм ској књи жев но-
сти за мла де не ма де ла о Све том Са ви и све то са вљу. Тек од 1902, па 
до 1932. го ди не ове те ме об ра ђу ју че ти ри пи сца: Жив ко М. Ро ма но вић, 
Ра до мир Б. Ла ле вић, Ђор ђе Глу мац и Бра ни слав Ну шић, а он да на ста је 
пе ри од, ду жи од шест де це ни ја, у ко јем се о то ме не пи ше, а он да, по чет-
ком по след ње де це ни је про шлог ве ка,1994. го ди не, Ми ло ван Ви те зо вић 
об ја вљу је сво ју дра му о прин цу Раст ку – мо на ху Са ви.

У ра ду ће мо го во ри ти о де ли ма ових пи са ца, на сто је ћи да по-
ка же мо ка ко су њи хо ви ау то ри би ли вер ни сво јим ми сли ма, осе ћа њи ма 
и иде ја ма вре ме на у ко јем су на ста ја ла. Иа ко су про стор но и вре мен ски 
уо кви ре на, умет нич ки су об ли ко ва на у скла ду са са вре ме ним књи жев-
ним стру ја њи ма, а  по не кад и вр ло сло бо до ум на у ро до љу бљу сво јих 
ау то ра.

 
Кључ не ре чи: Све ти Са ва, све то са вље,  ју го сло вен ство, ро до-

љу бље, мла ди, сло га, брат ство, ту ђин.

По чет ком два де се тог ве ка срп ска књи жев ност још увек је 
под ути ца јем тзв. на ци о нал ног ро ман ти зма с кра ја де вет на е стог 
ве ка, што је у те сној ве зи са по ли тич ким пла но ви ма за осло бо ђе-
ње оног де ла срп ског на ро да ко ји је још био под ту ђин ском вла-
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шћу. Срп ска пра во слав на цр ква би ла је чу вар тра ди ци о нал них 
вред но сти, а ду хов ни и ро до љу би ви прин цип би ло је све то са вље 
као из вор сло бо дар ске тра ди ци је, али и све сне жр тве за на род.

О те жња ма да сви Ср би, ко ји су би ли ван гра ни ца та да шње 
Ср би је, жи ве у јед ној др жа ви, за сно ва ној на брат ској сло зи ко ја 
се те ме љи на све то са вљу, го во ри Жив ко М. Ро ма но вић у сво јој 
јед но чин ки На Све тог Са ве дан (сан јед не но ћи).1

Сце на пред ста вља рав ни цу пред ру ше ви на ма не ког ста рог 
гра да, ме ђу ко ји ма је још до бро очу ва на тро спрат на ку ла, сим бол 
сло ге, тј ује ди ње ња у пра во сла вљу. Ту се ску пи ло мно го срп ске 
де це из ра зних кра је ва. По сле хор ске пе сме ко ју сви пе ва ју, и из 
ко је са зна је мо да се рад ња де ша ва на Са вин дан, пра зник ко ји у 
сло зи тре ба да про сла ве сви Ср би у за јед нич кој др жа ви, по здра-
вља их Шу ма ди нац, пред став ник зе мље – ма ти це:

„До бро до шли зе мљи овој
Где сло бо да вен це пле те,
Где се сло зи Ср би но вој
На да сва ко срп ско де те!“

 Исту па Цр но го рац и ру ку је се са Шу ма дин цем, што сим бо-
ли зу је сло гу срп ског и цр но гор ског на ро да. У сво јој ре пли ци он 
ка же да ће, ка да до ђе вре ме да се осло бо ди по тла че но Срп ство, 
цр но гор ске че те би ти уз срп ске. Он је до вео и „три ста си на“ са 
Лов ће на, Ко ма и дру гих цр но гор ских пла ни на.2  

 1  Дра ма је об ја вље на у ча со пи су „Бра ство“, IX и X, 1902, стр. 21 – 28. 
  У сво јој на по ме ни на 21. стра ни ау тор ка же да су јед но чин ку из ве ли 

уче ни ци Ва љев ске гим на зи је, на Са вин дан 1901. го ди не, „на оп ште за до вољ-
ство мно го број не пу бли ке“. 

  2  Ја сна је алу зи ја на сти хо ве из Гор ског ви јен ца у ко ји ма Вук Ми ћу но-
вић го во ри вла ди ци Да ни лу о сна зи Цр но го ра ца и њи хо вој спрем но сти да се 
од у пру по ту ри ца ма, про ду же ној ру ци тур ског за во је ва ча:

„Ти ни је си са мо ра на гла ва:
Ви диш ове пет сто тин мом ча ди,
Ко је чу до сна ге и ла ко ће
У њих да нас ов ђе ви ди је смо?“

                                                  (110 – 114)
За ни мљи во је што Ро ма но вић, као и Ње гош, по ми ње са мо Цр но гор це из 

пла нин ских, а не и оне из примор ских кра је ва.
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На то хор од го ва ра да над сло бод ном бра ћом сун це леп ше 
си ја и да ово је дин ство да је но ве на де по тла че ном Срп ству. 

Из гру пе се из два ја Ста ро ср би ја нац, тј. Ср бин са Ко со ва. 
Ње му „ту га срп ско ср це сла ма“, очи су му пу не су за „што гроб 
Оби ли ћа још сло бо дан ни је“. Као уте ха до ла зи пе сма ко ју сви 
пе ва ју3 и у ко јој се пре ти „ду шма ни ну“ кад се Ко со во про бу ди. 
Пи сац ве ли ча бор бу за сло бо ду да би сна жно де ло вао на раз ви-
ја ње на ци о нал не све сти мла дог гле да о ца, као и иде ал сло ге ко ји 
би ту бор бу оправ дао и дао јој идеј ни сми сао.

Ту жном Ста ро ср би јан цу при дру жу је се и „Ма ће до нац“ ко-
ји ка же да се у  ње го вој зе мљи Срп ству за ти ре сва ки траг: ви ше 
не ма ви но гра да Љу ти це Бог да на јер из над њих ле те га вра но ви, 
слу те ћи злу суд би ну срп ског на ро да у тим кра је ви ма, на ру ше-
ви на ма дво ра Ре ље Кри ла ти це ухва ти ла се па у чи на, а по по дру-
ми ма Бо ла ног Дој чи на ле гу се гу ште ри. Ни су мир не ни све ти ње 
од обес ти „грд них зу лум ћа ра“ и не срећ ни мла дић ва пи: „Те шко 
ме ни... те шко јад ном ро бу!“

Чув ши ове стра шне ре чи, хор од го ва ра да тре ба по жу ри ти у 
по моћ по ро бље ној бра ћи.

Ску пу се при дру жу је и Вој во ђа нин ко ји пре но си по здрав из 
рав ни ца, ко је су за гр ли ле „срп ске ре ке“ Ду нав, Дра ва, Та миш и 
Са ва, са Фру шке го ре и из кра је ва крај Ко ра не, Ку пе и Уне, све 
до Ја дран ског мо ра. Ово је ра до стан по здрав, на дах нут иде јом 
да сви Ср би тре ба да жи ве у јед ној др жа ви ко ја би об у хва ти ла 
Цр ну Го ру, Ста ру Ср би ју, Ма ке до ни ју, Сла во ни ју, Вој во ди ну, Бо-
сну, Хер це го ви ну, де ло ве не ка да шње Вој не кра ји не и Дал ма ци ју. 
При хва та ју ћи га, сви пе ва ју:

„Ба нат, Бач ка, Фру шка Го ра
Срп ска би ти мо ра!“4 

3  То ком дра ме пи сац шест пу та ис ти че да сви пе ва ју. Очи глед но је да је 
при ме нио Ње го шев по сту пак из Гор ског ви јен ца, где се пе ва њем ко ла ка зу је 
став на ро да о пи та њу ва жном за оп ста нак.

4  Ро ма но вић је на дах нут сти хо ви ма из Хим не Све том Са ви ко ји гла се:
„ Бач ка, Сре ме, Ба на те,
И Ср би јо Ста ра,
Ра ва ни це, чу вај нам
Те ло кнез Ла за ра;
Цр на Го ро, се стро ми ла,
Здра во и ти с на ма би ла.
Да сла ви мо сла ву
Све тог оца Са ву!“

СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ У СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ...
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До ла зи Дал ма ти нац ко ји, по здра вља ју ћи скуп, го во ри о по-
ло жа ју Ср ба у Ау стро-Угар ској. Они још ни су сло бод ни, али жу-
ре да „брат ском при су ству ју да ну “ и да за јед но тр пе док се мо ра 
тр пе ти у оче ки ва њу но ве зо ре, тј. ко нач ног ује ди ње ња свих Ср ба 
у јед ној др жа ви.

Та да се Шу ма ди нац и Цр но го рац за пи та ју за што не ма ни ко-
га из Бо сне и Хер це го ви не и де ша ва се чу до, сво је вр сни deus ex 
machina. По ја вљу је се дух Кра ље ви ћа Мар ка ко ји ће раз ре ши ти 
не до у ми це при сут не срп ске омла ди не. Та ко је гра да циј ски по-
стиг ну то да оно што је сим бо лич ки нај ва жни је, до ђе на кра ју, 
бу де фол клор но ко ди ра но и чвр сто по ве за но са ме стом и уло гом 
ју на ка у до га ђа ју о ко јем је реч. На зна чењ ском пла ну ја сна је по-
ру ка о оства ре њу срп ске сло ге, док, пре пли ћу ћи еп ско и лир ско, 
Ро ма но вић ука зу је на не де љи вост ле по те ду хов но сти и ро до љу-
бља.

Мар ков дух ка же да ве ћи на Срп ства још ча ми у роп ству, а 
глав ни узрок ле жи у не сло зи. За то на овом са бо ру не ма Ср ба из 
Бо сне и Хер це го ви не. По што бу дућ ност сва ког на ро да по чи ва на 
мла ди ма, Мар ко са ве ту је:

„Сло зи див ној кће ри срп ско га нам не ба,
Сва ки од вас жр тву да при но си тре ба.
И ако сте са да ма ли и не ја ки,
Доц ни је ће од вас да по ра сте сва ки,
Сло га ме ђу де цом нек’ до ђе међ’ љу де,
Срп ство ак’ хо ће те да сло бод но бу де.“

На ста вља ју ћи сво ју по ру ку, он ка же да Ср би тре ба да се ује-
ди не око сво га Кра ља Алек сан дра I Oбре но ви ћа5  ко ји ће их во-
ди ти „пу тем ве ли ког Ду ша на“.

 
5  На по чет ку сво је вла да ви не Алек сан дар I Oбре но вић окре нуо се Ру-

си ји јер Ау стро-Угар ска ни је пру жи ла по др шку срп ским ин те ре си ма у Ма ке-
до ни ји. Ње го ва вла да ви на би ла је ве за на не по сред но са мо за Ср би ју и ње не 
ин те ре се, па је, 1894. го ди не, по се тио Ца ри град да из деј ству је по вла сти це за 
Ср бе у гра ни ца ма Тур ске ца ре ви не.

Ме ђу тим, Ру си ја је на сто ја ла да ума њи зна чај сво јих од но са са Ср би јом 
јер је њен од нос пре ма срп ском кра љу мо рао би ти ускла ђен са од но си ма са 
Ау стро-Угар ском. Она је уве ра ва ла Беч да но ва по ли ти ка кра ља Алек сан дра I 
Oбре но ви ћа ни је ни шта дру го осим по ку ша ја да се ус по ста ве они од но си ко ји 
су по сто ја ли док их ни је по ква рио краљ Ми лан.

Оп шир ни је ви де ти у: С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа (књи
га дру га: 18971903), Бе о град, 1990.  
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Чим он ово из го во ри, по ја вљу је се ви ла ко ја но си сли ку срп-
ског кра ља. Уз ја ку бу ку и гр мља ви ну Мар ко не ста је са сце не, а 
за тре ну так на ста не мук јер су сви ве о ма из не на ђе ни. Ме ђу тим, 
бр зо се пре ну и, по ди гав ши ка пе увис, за пе ва ју хим ну Бо же прав
де. 

За ни мљи во је што у овој јед но чин ки не ма на по ме на ни об-
ја шње ња ко ја би за др жа ва ла ток до га ђа ја. То је омо гу ћа ва ло гле-
да о цу да се не по сред но ужи ви у рад њу, а пи сцу да оства ри нео-
бич ну по ет ску згу сну тост и ду хов ност де ла.

Ро ма но ви ће во де ло, као из раз дру штве не све сти сво га вре-
ме на, ни је из ван сфе ре ути ли тар ног и при мен љи вог јер млад 
чо век од ме ра ва вред но сти и ства ра их пре ма сво јим ин те лек ту-
ал ним мо гућ но сти ма и не ве ли ком жи вот ном ис ку ству. За то је 
рад ња по јед но ста вље на и, струк тур но и из ра жај но, ја сна. То је 
чи ни ко му ни ка тив ном и при хва тљи вом за оне ко ји ма је на ме ње-
на јер је оства рен склад из ме ђу зби ва ња, ли ко ва и про сто ра.

Мо гућ ност да жи ве у јед ној др жа ви Ср би су до би ли тек по-
сле Пр вог свет ског ра та. Го ди не 1918. осно ва на је Кра ље ви на 
СХС6 , по то ња Кра ље ви на Ју го сла ви ја. Ме ђу тим, не по мир љи ви 
про тив ник ства ра ња та кве др жа ве би ла је Кра ље ви на Ита ли ја 
због сво јих пре тен зи ја на ис точ ну оба лу Ја дран ског мо ра. За то је 
12. но вем бра 1920. из ме ђу две др жа ве скло пљен Ра пал ски уго-
вор.7   

Њи ме су утвр ђе не гра ни це на том де лу при мор ја, али су се 
Ср би из тих кра је ва на шли ван гра ни ца Кра ље ви не СХС и би ли 
из ло же ни ита ли ја ни за ци ји, за тва ра њу сво јих кул тур них уста но-
ва и фа ши стич ком на си љу. Из гу би ли су пра во на обра зо ва ње и вер-
ску наставу на матерњем језику и дошло је до потискивања њихове

6  У но ву др жа ву ушли су и Хр ва ти и Сло вен ци, али ње ним осни ва њем 
ни је за вр ше но ује ди ња ва ње три на ро да у је дин стве ну кул тур но-на ци о нал ну 
це ли ну. Они су мо ра ли би ти све сни да не ма по ли тич ке си гур но сти ни са мо-
стал но сти без је дин стве не др жа ве ра ди ко је се мо ра ју осло бо ди ти на ци о нал-
них пред ра су да и раз ви ја ти свест о нео п ход но сти та кве др жав не за јед ни це. 

7  Ита ли ја је до би ла Ис тру, ко ја је од мах по за вр шет ку Пр вог свет ског 
ра та пот па ла под ње ну власт, Го ри цу, Гра ди шку, део Крањ ске, За дар и остр ва 
Ло шињ, Црес, Ла сто во, Па ла гру жу и Су шац, а град Ри је ка по ста је Сло бод на 
Др жа ва Ри је ка.

СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ У СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ...
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на ци о нал не кул ту ре јер Ра пал ски уго вор ни је оба ве зи вао Ита ли-
ју на по што ва ње пра ва на ци о нал них ма њи на.8

О овом про бле му срп ског на ро да го во ри Ра до мир Б. Ла ле-
вић у сво јој дра ми Све ти Са ва у Ис три9 у ко јој јед ну од нај ка рак-
те ри стич ни јих ре пли ка из го ва ра срп ска учи те љи ца. Она ка же:

„Сло бо до! Сло бо до, пре ску па си!.. Зар још тра жиш од нас!? (...) Не ма мо 
ви ше ни шта (...) са мо још по ко ју су зу, још по ко ји уз дах !“

У про све ти су ћи ри лич но пи смо, срп ски је зик и на ци о нал на 
при пад ност по ста ли из вор не тр пе љи во сти.Тра ди ци о на ли зам је 
Ср би ма био ва жан, а на ционал но опре де ље ње ни је се кри ло, па 
су су прот но сти у од но су пре ма ита ли јан ском  је зи ку, Кра ље ви ни 
Ита ли ји и ње ним сим бо ли ма пре тво ри ли шко ле у ме ста су ко ба 
јер срп ска опре де ље ња ни су би ла у скла ду са вла да ју ћим фа ши-
стич ким ре жи мом. Ср би су се бо ри ли за свој кул тур ни иден ти-
тет про тив ита ли ја ни за ци је и фа ши стич ке иде о ло ги је, рас тр за ни 
из ме ђу иде је ју го сло вен ства и сво је ја ке све сти о на ци о нал ној 
при пад но сти чи ји су сим бо ли све то са вље и са ма лич ност и де ло 
Све тог Са ве.

За то Ла ле вић свој ко мад за по чи ње сли ком учи о ни це у ко јој 
је, кар та Ита ли је ве ћа од ма пе Евро пе, а до ње је сли ка ита ли-
јан ске кра љев ске по ро ди це. Уче ни ци но се ве ли ке цр не ма шне, 
а учи те љи ца је у ду бо кој цр ни ни. Она ис под ка пу та ва ди сли ку 
Све тог Са ве и ста вља је на по ле ђи ну сли ке вла дар ске по ро ди це. 
Све је сим бо лич но: Ита ли ја је ве ћа од Евро пе јер тре ба да бу де 
но во  Рим ско цар ство, а срп ска де ца тре ба ло би да сла ве школ ску 
сла ву, што је за бра ње но, па су и ђа ци и учи те љи ца жа ло сни јер 
су из гу би ли не што што им је ве о ма ва жно и дра го.

8  Оп шир ни је ви де ти у: Л. Вр ла тић, По јам и би ће на ци је (до ку мент 95 – Ра-
пал ски уго вор, Ра па ло), Но ви Сад, 2009, стр. 751-756 и Б. Пе тра но вић, Исто ри ја 
Ју го сла ви је 19181988. Пр ва књи га. Кра ље ви на Ју го сла ви ја 19141988, Бе о град, 
1988, стр. 3-55.

9  Све ти Са ва у Ис три, драм ски ко мад из жи во та на шег на ро да у Ис три 
од Ра до ми ра Б. Ла ле ви ћа, Ве нац, XIII, стр. 414-424. 

Исто де ло об ја вље но је по себ но: Све ти Са ва у Ис три, драм ски ко мад 
из жи во та на шег на ро да у Ис три од Ра до ми ра Б. Ла ле ви ћа, Под го ри ца, 1929. 
Ци та ти су из ово га из да ња.



21

До ла зи дру га учи те љи ца, го спо ђи ца Сло бо дан ка, ко ја са оп-
шта ва да ће сво јим ђа ци ма го во ри ти о Све том Са ви. Ње но име 
је сим бо лич но јер про све та мо ра да ши ри сло бо ду ума, а не да 
је спу та ва и усме ра ва у јед но у мље као фа ши стич ка иде о ло ги ја.

Спо ља се чу ју по ви ци на ита ли јан ском. Раз бе сне ла ма са ви-
че да је Дру штво на ро да ве ли ка илу зи ја и лу дост јер Рим мо ра 
вла да ти Евро пом. По из ра зи ма ли ца ви ди се да је уче ни ци ма по-
зна то ко ји је пра зник и да су их ро ди те љи упо зна ли са тим.  За то 
ма ли Ју го слав, чи је је име сим бол Ју го сла ви је, др жа ве у ко јој 
су Ср би ви де ли оства ре ње сво јих те жњи за об је ди ња ва њем це-
лог срп ског ет нич ког про сто ра, ка же да зна да се пра зну је Све ти 
Са ва, али се то не сме спо ми ња ти. За тим де чак Ср би слав, чи је 
име ука зу је на сла вље ње Срп ства, ис пи су је на та бли Све ти Са
ва – на ша сла ва, али бр зо то из бри ше да не уђе и не ви ди „не ко 
ко ни је наш“. Тре ћи де чак, Хр во је, чи је име асо ци ра на то да се 
и хр ват ски на род опре де лио за за јед нич ку др жа ву, пи та за што и 
њи хо ва шко ла ни је оки ће на као шко ле пре ко гра ни це, где ђа ци 
пре ко це лог да на пе ва ју и игра ју. Кад учи те љи ца об ја сни да је 
та мо до шао Све ти Са ва, на ив на деч ја ма шта то схва та до слов но 
и учи те љи ца мо ра да об ја сни ка да ће сти ћи и њи ма. Док об ја-
шња ва, нај пре и са ма сум ња у увер љи вост сво јих ре чи, а он да, 
по не се на па три от ским за но сом, ка же:

„До ћи ће, де цо, до ћи!.. Мо ра до ћи! Он пу ту је ... иде и дан и ноћ ... иде, 
пу ту је ... иде пра во к на ма, јер је све оста ле кра је ве об и шао ... Но, де цо ... он 
се мно го за мо рио [...] Оне го ди не кад је Шва бо одав де по шао, он је ... де цо, 
био до шао дов де, (по ка зу је ру ком) ту бли зу, па... па... био мно го умо ран; дан 
и ноћ... гла дан и же дан; ишао је к на ма, па кад је до шао ту, (опет по ка зу је 
ру ком) ту!.. Ту бли зу, де цо... тек што смо га ви де ли... тек што смо ра ши ри ли 
ру ке да га за гр ли мо... он је пао... пао од умо ра (ту жно), а дру ги ... авај: дру ги 
до шао к на ма!“ 

 Та да се де ца на ив но над ме ћу ко ће ви ше уго ди ти све том 
пут ни ку, а учи те љи ца, дир ну та, пла че и обе ћа ва им да ће Све тог 
Са ву до ве сти бе смрт ни ве ли ка ни ко ји су га до ве ли „до Со лу на, 
до на ших бр да“. Ове ре чи асо ци ра ју на хе рој ство срп ске вој ске у 
Пр вом свет ском ра ту ко ја је до не ла по бе ду и ве ли ка  оче ки ва ња 
јер је це лом срп ском на ро ду сло бо да тре ба ло да до ђе из Бе о гра да 
и на Ср би ју се гле да ло са ди вље њем и за хвал но шћу.

СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ У СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ...
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Дру га сли ка сме ште на је у кан це ла ри ју ста ре ши не квар та 
ко јом до ми ни ра сли ка ита ли јан ске кра љев ске по ро ди це и кар та 
Ис тре на ко јој је де бе лом цр ном ли ни јом по ву че на гра ни ца из-
ме ђу Ита ли је и Ју го сла ви је. Пи сар из ве шта ва да је кћи рен ти је-
ра Упор ни ка10 сви ра ла на кла ви ру Хеј Сло ве ни, да је ин стру мент 
за пле нио, а но те кон фи ско вао, као и да је ста на ри ма на ре дио да 
на пу сте ку ћу за 24 са та, да не сме ју ни ко га по се ћи ва ти, ни ти ко 
њих, и да се ку ћа сру ши. Де вој ку је ухап сио.

Та да до ла зи је дан фа ши ста и ја вља да се у основ ној шко ли 
го во ри о Све том Са ви, ко ји се про сла вља у Ју го сла ви ји, и ко ме-
сар по ла зи да про ве ри шта се до га ђа.

Тре ћа сли ка по но во се де ша ва у учи о ни ци. Ма ли Сло вен-
ко, чи је име асо ци ра на Сло ве не, као и на Сло вен це, тра жи да 
му учи те љи ца на кар ти по ка же где је Бе о град да би ту ста вио 
тро бој ку на чи о ди. Он има још та квих за ста ви ца и да је их учи те-
љи ци. Она, нај пре, јед ну за бо де на За греб, дру гу на Љу бља ну, а 
кад је хте ла и на Трст, трг не се, умо чи је у ма сти ло и тек је он да 
за бо де. Та ко озна чи и За дар и Ри је ку, об ја шња ва ју ћи да у тим 
гра до ви ма Све ти Са ва још ни је био.

До ла зи ма ли шан ко ји је за ка снио јер је учио јед ну пе сму о 
на па ће ној Ис три ко ја ро ни су зе на Све тог Са ву јер је охо ли ту ђин 
„га зи и ру жи“, а она не сме да се од у пре и жељ но гле да пре ма 
Ср би ји, „та мо пут Дри не“, уз ви ку ју ћи: „ Хи тај те бра ћо, Истра 
вас зо ве!“

Чим он за вр ши ре ци то ва ње, ма ли Ту го мир, чи је име зна чи 
оно га ко ми ри, тј. сми ру је, убла жа ва ту гу, же ли да на пи ше на та-
бли Све ти Са во, до ђи што пре!  Кад упи та да ли да из бри ше на пи са но, 

10  Пре зи ме је сло ве нач ко и асо ци ра на ула зак Сло ве на ца у за јед нич ку 
др жа ву, а сим бо лич но је јер му је ко рен у ре чи упо ран, по што се и сло ве нач ки 
на род упор но бо рио про тив гер ма ни за ци је и ре ше ње је би ло у удру жи ва њу 
са Ср би ма и Хр ва ти ма у јед ну кул тур но-на ци о нал ну це ли ну ка кву је пред-
ста вља ла нај пре Кра ље ви на СХС, а, од 1928. го ди не, Кра ље ви на Ју го сла ви-
ја у ко јој је про гла ше на је дин стве на ју го сло вен ска на ци ја. За то Упор ни ко-
ва кћи сви ра пе сму Хеј, Сло ве ни ко ја је из раз не са мо ју го сло вен ства, већ и  
панслoвен ских иде ја у зе мља ма ко је су не ка да би ле под  Ау стро-Угар ском.
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Учи те љи ца ка же: „С та бле мо же мо из бри са ти, али из ср да ца ни-
ка ко и ни ка да“, а он да, да би ипак остао траг све ти те ље вог име-
на, бри ше сва ко дру го сло во. За тим по зи ва де цу да при ђу, ста ну 
у по лу круг и за мо ле Све тог Са ву да им до ђе што пре. По том за-
тва ра све про зо ре,  за бо ра вив ши да ће, баш та ко, при ву ћи па жњу 
на шко лу и па ли слав ску све ћу.

Од уз бу ђе ња је за бо ра ви ла да за кљу ча вра та. Ста ла је пред 
де цу и пре вр ну ла сли ку вла дар ске по ро ди це да би се ука зао лик 
све ти те ља. Овај по сту пак је сим бо ли чан: тре пе ра ва све тлост 
слав ске све ће зна чи на ду у мра ку фа ши зма, Све ти Са ва до но си 
ве ру и сна гу да се из др же пат ње, а ита ли јан ско на си ље мо ра па-
сти као што пре вр ну та сли ка кра љев ске по ро ди це зна чи про ме ну 
по ло жа ја Ср ба у Ис три. Де ца ти хо пе ва ју Бо же прав де  да „ни ко 
не чу је, сем Бог и Све ти Са ва“, а по том сви у за но су пе ва ју Хим ну 
Све том Са ви.

Ту све ча ну ти ши ну ре ме ти до ла зак ко ме са ра, пи са ра, и фа-
ши сте, али учи те љи ца, све сна жр тве, ка же де ци да се сва ко за 
се бе по мо ли Све том Са ви, а она ће га мо ли ти у име це ле Ис тре. 
По вре ме но се чу ју деч ји гла со ви, а у тре нут ку њи хо вог нај ве ћег 
за но са ко ме сар гу би стр пље ње, ви тла кам џи јом, лу па  но гом о 
под и на ре ђу је да пре ста ну. Кор бач оба ра све ћу и оба ви ја се учи-
те љи ци око вра та. Пи сар па ли све ћу, а де ца ври ште. Учи те љи ца 
би хте ла да их за шти ти. По но сно исту па пред фа ши сту, као да би 
хте ла да на ре ди: „К се би ру ке!“ На ста је по мет ња у ко јој се чу-
ју са мо деч ји плач и уз да си бо ла, ко ме са ро ве на ред бе да де цу и 
учи те љи цу ба ти на ју и мр цва ре и те жак учи те љи чин пад на под. 
Ко ме сар ку не: „По ку пи ла вас ку га ми лан ска!“

У по след њој сли ци ви ди се осве тље на учи о ни ца у ко јој је 
све ис пре ту ра но. На сред ње је учи те љи ца ко ја је ве за на ко ноп-
цем. Пре ви ја се од бо ло ва и по ку ша ва да се ус пра ви, при гу ше но 
је ца ју ћи. Је дан са кри ве ни де ча чић из ла зи иза та бле и по ку ша ва 
да је од ве же. Она, гле да ју ћи у не бо, из го ва ра по зна те ре чи вла ди-
ке Да ни ла из Гор ског ви јен ца, ка да је цр но гор ски по гла вар из гу био 
ве ру у се бе, али они су из ме ње ни и, из ин тим ног то на ја-фор ме, 
пре ла зе у оп ту жу ју ћи и очај нич ки тон ко лек тив ног ми  јер го во-
ри у име на па ће ног срп ског на ро да:

СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ У СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ...
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„Над на ма је не бо за тво ре но,
Не при ма нам пла ча ни мо ли тве,
Су за на ша не ма ро ди те ља!...“

Гле да ју ћи у де те ко је по ку ша ва да је од ве же, она му, сим-
бо лич но, за се бе ка же да је Истра „про кле та Истра, она тво ја 
не срећ на Истра!“

Та да ће се ви де ти да је тај ма ли шан онај исти ко ји је ре ци-
то вао пе сму о не срећ ној Ис три ко ја је пред ту ђи ном спу сти ла 
гла ву. Ме ђу тим, са да овај де чак, ко ји се нај пре је два уз др жао да 
не за пла че, исту пе сму ка зу је сло бод ни је и ја че јер се на от пор 
не по зи ва пла чу ћи.

У овој дра ми Ра до мир Б. Ла ле вић по ка зао је да та мо где 
при зо ри из ствар ног све та по ста ју дра ма тич ни, пре ста је мир но 
по сма тра ње јер се је зи ком та да при ка зу је не што што је дру га чи је 
и уз ви ше ни је. Осло ба ђа се је дин ствен умет нич ки до жи вљај ка-
квог не ма у пре сли ка ва њу ствар но сти. За то је кључ за раз у ме ва-
ње по ру ке ове дра ме у мо де лу го во ра ко ји је озби љан, мо ти ви сан 
и иза зи ва од го ва ра ју ће ре ак ци је мла дих  на ре пли ке, на ро чи то 
ка да их из го ва ра ју они ко ји стра да ју за уз ви ше ни циљ ко нач не 
сло бо де. Та ко је ис так ну та иде ја да се књи жев ност мо ра укљу-
чи ва ти у бор бу за ре ша ва ње бит них про бле ма сво га вре ме на и 
на ро да и да пи сци то чи не све сно и ак тив но.

Све то са вље, као иде ја во ди ља у сло зи Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца у заjед нич кој др жа ви, на дах ну ло је Ђор ђа Глум ца да на-
пи ше драм ску сли ку Све ти Са ва 11 чи ју рад њу сме шта на Ка ле-
мег дан12. 

Ср бин, Хр ват и Сло ве нац сто је на кра ју але је, ода кле се ви-
де Ду нав, Са ва и ве ли ки део срем ске и ба нат ске рав ни це под 
сне гом. Та бе ли на сим бо ли зу је мо рал ну чи сто ту ју го сло вен ства 
ко је, ет нич ки срод не на ро де упу ћу је на те сно  по ве зи ва ње ка ко би се 

11  Ђ. Глу мац, Све ти Са ва (драм ска сли ка), По зо ри ште за омла ди ну, св. 
I, Бе о град,1932.

12  Ка ле мег дан је био сим бол хе рој ске бор бе срп ског на ро да про тив Ту-
ра ка, па га, пре Глум ца, и сло ве нач ки пе сник Ан тон Ашкерц (1856-1912), у 
сво јој пе сми На Ка ле мег да ну, ко ри сти као сим бол не се бич не бор бе Ср ба ко-
јом су чу ва ли и Евро пу, а она је то мир но по сма тра ла, не пру жа ју ћи им по др-
шку, те је пе сник, по ве ден иде јом ју го сло вен ства, оштро осу ђу је. 
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раз ви ла свест о ме ђу соб ној бли ско сти њи хо вих кул ту ра. За јед-
нич ку др жа ву тре ба ло је учвр шћи ва ти  по над на ци о нал ном мо-
де лу, а то је зна чи ло исту кул ту ру за све, без об зи ра на на ци о нал-
ну и вер ску. Ње на осно ва би ла би све то са вље као узор сло ге јер 
је Све ти Са ва по ми рио за ва ђе ну бра ћу.

Ова драм ска сли ка има две ти по ло шке кон стан те: јед но став-
ну фа бу лу, за сно ва ну на иде ји брат ске сло ге три на ро да и три 
уста ље не лич но сти (Ср би на, Хр ва та и Сло вен ца) ко је ту иде ју 
за сту па ју.

Ср бин ве ли ча Све тог Са ву, пре но се ћи све ти те ље ве ре чи о 
сло зи ко ја ја ча три на ро да јер мо ра ју би ти све сни да су, по је ди-
нач но, сла би и та ко по ста ју лак плен ту ђих по ли тич ких ин те-
ре са. Сло ве нац то пот кре пљу је при ме ром не сло ге Са ви не бра ће 
Сте фа на и Ву ка на, од ко јих је први био узда ни ца Ви зан ти је, а 
дру ги „на да Ри ма“. Хр ват ис ти че ка ко је ову дво ји цу по ми рио 
нај мла ђи брат, на гла сив ши им вред ност сло ге и брат ске љу ба ви 
што, у ства ри, зна чи да се Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци мо ра ју сла-
га ти јер су брат ски на ро ди, а Сло ве нац до да је: 

„ Бу ди мо, за то, ур не ко је ка ди
Про шлост над ди мом и у на ма не ка
Бу дућ ност на ша као храм се гра ди
За на ша срећ на по том ства да ле ка:
Би ће мо та ко пру же ни мост сме ли
У веч ност из над по но ра за блу да,
На ком с по том ством пре ци би се сре ли.“

Он ће на гла си ти да у не сре ћи стре пи брат за бра та, али и да 
„у на шој сре ћи с на ма  и он кли че.“13  

13  Асо ци ја ци ја на сти хо ве из Ашкер че ве пе сме По здрав Сло ве на ца у 
ко јој сло ве нач ки пе сник, обра ћа ју ћи се „бра ћи сло вен ској“, ко ја су до шла у 
Љу бља ну на но ви нар ски кон грес о Ду хо ви ма 1902. го ди не, ка же:

„И сре ћа ва ша, то и на ша сре ћа је сте,
ве се ље ва ше и у на шем ср цу ври,
тр пље ње ва ше и на ше тр пље ње би ва,
кад вас бо ли, тај бол осе ћа мо и ми.

И што је ја да ви ше но ра до сти међ’ на ма
зар ни је че сто крив свак међ’ на ма сам?
Са ве ром не ка брат бра ту искре но ру ку стег не,
нек’ сло бод но му по гле да у ока плам.“

СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ У СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ...
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Од го ва ра ју ћи на ре пли ке Сло вен ца и Хр ва та о сло бо ди ко ја 
се ра ђа ла на тлу роп ства, Ср бин ис ти че све то са вље ко је се ни-
ка да ни је уга си ло у срп ској на род ној све сти јер је би ло сим бол 
на ци о нал не са мо стал но сти кад год би за пре ти ла опа сност од за-
во је ва ча. Он ука зу је да је Све ти тељ увек био ту кад је на род био 
угро жен и да је ње гов зна чај све вре мен јер су се опет, по сле срп-
ских стра да ња у Пр вом свет ском ра ту, три на ро да ује ди ни ла.14  

Хр ват ве ли ча сло бо ду и сло гу. Суд би не Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца сли ле су се као три ре ке у јед ну – као Ду нав, Са ва и Дра ва 
ко ји оме ђу ју но ву, за јед нич ку др жа ву. Он ка же да ви ше ни ка кве 
си ле „сло жне нас не пла ше“, а Ср бин, као пи шчев ре зо нер, по ен-
ти ра ве ли ча ње ју го сло вен ства:

„Де ца смо јед не мај ке из дав ни не.
 Јед но смо са да. Јед но се не де ли
Ко ор ло ви  се ди жу у ви си не
Љу бља на, За греб и Бе о град Бе ли.
У вис ви со ко, и све сун цу бли же
Где веч ност ку ца не ка лет нас но си –
Са мо у ле ту сре ћа се до сти же.“

Хр ват ка же да ће три на ро да но си ти сан о сло зи и до сег ну ти 
ве чи ту исти ну о ње ној нео п ход но сти, на шта Сло ве нац  до да је 
да ће та ко у храм ду ше све ти те ља Са ве си ћи сам Го спод са не бе-
ским сја јем.

14  Ср бин ка же:
„Он кроз роп ства та му,
На ср цу ро бља па лио је ва тре
Бун тов не ве ре ко у жи вом хра му:
На искри ср да ца цве та ју на де
Озе блих ду ша кроз ве ко ве сту ди,
Кад ноћ сти за ше да сно ве по кра де,
А зо ра да над по но ром за ру ди.
Над на ма цр на кад грак ну ше ја та,
И бол нај ве ћи с Гол го те ве јао
На нас, на шла се опет сва три бра та.“
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Крај Глум че вог де ла у зна ку је не ствар не мо дер ни стич ке по-
ет ске сли ке. Хр ват у сне гу ви ди чуд не сто пе, очи не ба су пла ве 
као све ти те ље ве, а „Ба нат, Срем и све у ср цу тре пе ри“. Све се 
са гну ло у скру ше ној ве ри, па Ср бин ка же да Све ти Са ва са да 
про ла зи Ка ле мег да ном као сен: ви де га ста бла и  са ви ја ју гра не, 
а „ср ца лед на бу де се код би ља“ кад га до дир нр не ру ком ко јом, 
на све стра не, ода тле „На род Он наш бла го си ља“15. За то Хр ват 
по зи ва да по бо жно  клек ну пред Све ти те ља „овог све тог да на“ 
да им бла го сло ви љу бав и сло гу као што је не ка да бла го сло вио 
сво ју бра ћу.

Ин те ре сант но је што у овој драм ској сли ци Ср бин има са мо 
10 ре пли ка, док их Хр ват и Сло ве нац за јед но има ју 26 (Хр ват 15, 
а Сло ве нац 11). Ова квим од но сом пи сац је хтео да ука же да је 
ва жни је да о Све ти те ље вом зна ча ју го во ре пред став ни ци оста-
ла два на ро да ко ја су са Ср би ма ушла у за јед нич ку др жа ву јер 
је Ср би ја би ла нај зна чај ни ји чи ни лац тог ује ди ње ња, па би би ло 
при стра сно ве ли ча ти свој на род и ње го во кул тур но на сле ђе у ко-
јем се по и сто ве ћи ва ло вер ско и на ци о нал но.

Док су се Ро ма но вић, Ла ле вић и Глу мац у сво јим драм ским 
де ли ма ба ви ли иде јом све то са вља и ју го сло вен ством, Бра ни-
слав Ну шић у сво ме ко ма ду за де цу у три сли ке Раст ко Не ма
њић16  го во ри о од ла ску нај мла ђег Не ма њи ног си на у Све ту Го ру. 
При ступ гра ђи је сен ти мен тал но-ро ман ти чар ски. До бро по зна ту 
при чу о прин че вом бек ству са оче вог дво ра пи сац об ра ђу је по 
пред ло шку те  епи зо де из Те о до си је вог Жи ти ја Све тог Са ве да би 
уз ви ше но, и са бла гим па то сом, при ка зао драм ски су коб. У ње-
го вом ко ма ду Раст ко је де чак ко ји во ли све ту мо ли тву и, од свих

15  Ср бин ми сли на ју го сло вен ски на род (ви де ти 10. на по ме ну у овом 
ра ду), ис ти чу ћи над на ци о нал ни прин цип ор га ни за ци је за јед нич ке др жа ве три 
на ро да. 

16  Раст ко Не ма њић. Ко мад за де цу у три сли ке, у: Са бра на де ла Б. Ну
ши ћа, књи га VII, Бе о град, 1931, стр. 73-88. Пре штам па но у: Са бра на де ла 
Бра ни сла ва Ну ши ћа, књи га VII, Бе о град, 2006, стр. 7-22. Ци та ти су из ово га 
из да ња.
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Не ма њи ћа, нај леп ше се мо ли Бо гу јер га је то ме на у чи ла мај ка 
Ана. Та ко је Ну шић ис та као ути цај Не ма њи не су пру ге на де ча-
ко во вас пи та ње.

Пр ва сли ка ко ма да до га ђа се на Не ма њи ном дво ру где су 
сти гли све то гор ски ка лу ђе ри да тра же при ло ге за ма на стир. Вла-
дар их је бо га то об да рио да би се мо ли ли за ње гов на род и по ро-
ди цу. Та ко ће Раст ко упо зна ти мо на хе Ди о ни си ја и Те о фи лак та. 
Он же ли да са зна ви ше о све то гор ским брат стви ма и се бе ова ко 
ка рак те ри зу је:

„Ја во лим тај раз го вор. Увек са њам о све тим ме сти ма; увек ми слим ка ко 
је то ле по, ка ко је уз ви ше но слу жи ти Го спо ду бо гу. Ја не во лим лов; ме не не 
ве се ли оруж је, али све та мо ли тва, ко јом се обра ћам Бо гу и ко јом га искре но 
и то пло мо лим за мој на род, ја ми слим да то ли ко исто и ви ше мо же да учи ни 
ко ли ко и оруж је.“

Мо на ха Ди о ни си ја за ди ви ле су ове ре чи и ка же да из де ча ка 
го во ри дух Го спод њи чи ји је бла го слов на ње му, а по том му од-
го ва ра да је Све та Го ра да ле ко и да је ка лу ђер ски жи вот те жак. 
Та кав од го вор за чу дио је Раст ка ко ји се пи та има ли иче га те шког 
што се чи ни за Го спо да. Мо нах је ма ло по сти ђен и при зна је да 
је та ко ка ко је Раст ко ре као и да је оно ме ко искре но слу жи Бо гу, 
ка лу ђер ски жи вот леп и драг. За тим му при ча да је Бо го ро ди ца 
би ла на Све тој Го ри, ко ја је од тог до ба све та. Ода тле се хри-
шћан ство по че ло ши ри ти све том, а Бо го ро ди ца је ње на за штит-
ни ца и пр о сла ви ла ју је мно гим чу ди ма. Раст ко се за нео при чом 
и за спао. 

Са њао је да је у Све тој Го ри и да хор све ште ни ка пе ва Свјат, 
свјат, Го спод Са ва от.  Овом ли тур гиј ском пе смом ве ли ча се сла ва 
Бож ја на не бу и на зе мљи где се вр ши во ља Ње го ва. Про бу див-
ши се, схва та да тре ба да се при во ли ду хов ном жи во ту и да се у 
Све тој Го ри мо ли за сре ћу и на пре дак сво га на ро да јер крај вла-
дар ског пре сто ла та мо ли тва ни је та ко то пла. Он од лу чу је да оде 
са оче вог дво ра и ка же:

„(...) Што ћу ја ов де? ... Што ће ме ни ово цар ско ру во; што ће ми мач, кад 
ме је Го спод на о ру жао ду шом ко ја ње му при па да? Пре сто?... Зар ни је ви ши 
Го спод њи пре сто на чи јем ћу под нож ју слу жбу слу жи ти? А отац – мај ка? О, 
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зар Го спод ни је отац сви ју нас? На род?... Па зар ја не мо гу и пред ол та ром 
бож јим слу жи ти искре но и пре да но мо ме на ро ду?! О, мо гу, мо гу и хо ћу, да 
хо ћу! Та мо, та мо у Све тој Го ри; та мо ћу на о ру жа ти ду шу по уз да њем у Го-
спо да и тим по уз да њем слу жи ћу на ро ду. (Пад не на ко ле на) О, Го спо де, ве ли ки 
и сил ни; Го спо де, ко ји си са здао овај свет и ко ји упра вљаш њим, по ве ди ме 
ста зом ко ју си ми од ре дио; не ка бу де во ља тво ја, јер во ља је тво ја све та. Ево, 
ја ти се при кла њам.“

У дру гој сли ци Ну шић, у ства ри, у драм ском об ли ку па ра-
фра зи ра пе сму В. Или ћа Све ти Са ва  где је опе ван Раст ков ка сни 
до ла зак пред све то гор ски ма на стир Све тог Пан те леј мо на. Мла-
дић пред ка пи јом очи та Мо ли тву Го спод њу да би му се ис пу ни ла 
же ља да га при ме као „скром но га по слу жни ка“. По што ни ко не 
отва ра вра та, он ће ту про ве сти ноћ, а сна гу ће му да ти ми сао да 
је бли зу оства ре ња сво га ци ља. Пре и спи тао и про ве рио ја чи ну 
сво је ве ре, ус по ста вив ши лич ни од нос пре ма Бо гу јер му је по-
треб но ње го во охра бре ње. Ти ме пи сац же ли да на гла си да сва ки 
по је ди нац  до но си круп не од лу ке о сво ме жи во ту, али му Бог 
по ма же да по мог не и се би и дру ги ма јер ве ли ко де ло про же то 
је љу ба вљу пре ма бли жњем као пре ма са мо ме се би, а Раст ко је 
до сти гао Хри сто ву  ствар ност из Бе се де на го ри ко ја се, у Све тој 
Го ри, оства ру је и реч ју и де ли ма мо на ха јер се ту чо век не по ко-
ра ва сво јим се бич ним по тре ба ма, већ при ма Бо га у се бе и по ста-
је син Бож ји ко ме је оп ште до бро из над лич ног.  

Кад од умо ра за спи, у сну му се ја вља Ар хан ђео Га ври ло, 
бла го ве сти тељ, и пи сац та ко ука зу је да ће се на Раст ку вр ши ти 
во ља Бож ја, као што се вр ши ла на Бо го ро ди ци. Ар хан ђео га хра-
бри да не кло не јер је за ку цао на вра та Го спод ња и отво ри ла су 
му се.17  

17  Ну шић се слу жи па ра фра зом би блиј ског сти ха из Хри сто ве Бе се де на 
го ри:

„Ишти те и да ће вам се; тра жи те, и на ћи ће те; ку цај те и отво ри ће вам се“ 
(Мат. 7, 7;  Мар. 11, 24;  Лу ка, 11, 9 и 18, 26 ; Јо ван, 14, 13 и 16, 23.

Овим ре чи ма Хри стос по ка зу је ка ко се те шке за по ве сти и од лу ке из вр-
ша ва ју уз по моћ не пре ста не мо ли тве: упо тре бљен је не свр ше ни гла гол ски 
вид (ишти те, тра жи те, ку цај те), а не свр ше ни (за и шти те, за тра жи те, за ку цај-
те). Оне су оствар љи ве са мо ако су ве за не за спа се ње ду ше јер, за хва љу ју ћи 
сна зи ве ре, ми сао по ста је же ља, а же ља ствар ност ко ја је ис ка на и за ко јом се 
тра га ло. 

СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ У СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ...
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Раст ко се бу ди и по но во ку ца јер га во ди Го спод и за ње га 
ви ше не ма за тво ре них вра та. Ући ће у ма на стир јер при ла зи чи-
сте ду ше.

Убр зо по сле то га сти жу по тер ни ци, али до ју тра не мо гу ући 
у ма на стир, већ их игу ман Хри сти фор, ко ји је Раст ка при мио, 
упу ћу је да пре но ће у обли жњем ски ту. Они мо ра ју да се по ко ре 
и у овом де лу рад ње Ну шић од сту па од Те о до си је вог де ла где 
по те ра ула зи у ма на стир но ћу јер чел ник има пи смо ви зан тиј ског 
ца ра чи ји је зет Раст ков брат Сте фан.

У тре ћој сли ци пра ти мо до га ђа је у ма на стир ској са ли. Мр-
во је, стра ти лат Сте фа на Не ма ње, љу би игу ма на у ру ку, што чи-
не и оста ли по тер ни ци, и тра жи да му пре да ју Раст ка, док су 
у Те о до си је вом де лу вој ни ци вр ло оси о ни и ту ку мо на хе. Ме-
ђу тим већ је ка сно за то јер се из цр кве чу је пе сма Иса и је ли куј 
ко ја ве ли ча ја вља ње Си на Бож јег у људ ском те лу и сим бо ли зу је 
ис пу ње ње свих мол би и же ља ко је се од но се на Раст ков све тов-
ни и, бу ду ћи, мо на шки, тј. не бе ски жи вот. То је мо на шка „пе сма 
вен ча ни ца“ јер се мла дић вен ча ва са Цр квом ко јој ће слу жи ти 
и ис пу ња ва ти за вет вер но сти ве ри и сво ме на ро ду, од ри чу ћи се 
све га зе маљ ског.

Та да се на сце ни по ја вљу је Раст ко у цр ној мо на шкој ри зи и 
по стри же не ко се. Он ка же да се за ка лу ђе рио сво јом во љом и као 
до каз пре да је вој ни ци ма сво је прин чев ско оде ло и по стри же не 
вла си. Оде ло тре ба да пре да ју Не ма њи, ко су мај ци да је чу ва јер 
ју је не го ва ла и пле ла, а на ро ду тре ба да но се ње го ве по здра ве и 
бла го слов.

Кад га Мр во је упо зо ри да они не сме ју иза ћи на очи ве ли ком 
жу па ну,  Раст ко, чи јим се ре чи ма де ло за вр ша ва, по ру чу је:

„Ре ци му: Твој син Раст ко, са да Са ва, иза брао је дру ги пут за жи вот. Ти, 
Не ма ња, имаш си но ва ко ји ће ти пре сто при хва ти ти, ко ји ће оруж јем упра-
вља ти, а твој син Са ва, он ће се за те бе и твој на род Бо гу мо ли ти, јер за ве ли ка 
де ла, ко ја срп ско ме на ро ду у бу дућ но сти пред сто је, тре ба и дру гих пу те ва, 
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тре ба и дру га чи ја оруж ја. Бој не би је са мо мач, већ и ве ра у Бо га18; ве ра и 
прав да др же гра до ве, а мач их ру ши. До ћи ће дан ка да ће Са ва оду жи ти дуг 
и сво ме до му и сво ме на ро ду.“

У овој дра ми Ну шић ни је при ка зао са мо оно што је исто-
риј ски ре ал но, већ је до га ђа је обо јио и вер ском фан та сти ком да 
би ис та као бож ју ми си ју Све тог Са ве у срп ском на ро ду, ка ко би 
нај мла ђа пу бли ка раз у ме ла ве ли чи ну де ла пр вог чо ве ка срп ске 
про све те и Цр кве. Ипак, упр кос фан та сти ци, рад ња је во ђе на 
при род но, а над ствар но сни ефек ти до при но се по ве за но сти до га-
ђа ја у склад ну це ли ну ко ја бу ди ства ра лач ку ма шту мла дих. На-
жа лост, иа ко је ово де ло са на гла ше ним ду хов ни од ли ка ма драм-
ског су ко ба, Ну шић ни је пот пу но раз вио ли ко ве сво јих ју на ка 
ко ји су оста ли на ни воу ски це у ду ху срп ске на род не тра ди ци је.

По сле Ну ши ће вог ко ма да о Све том Са ви про шло је ви ше од 
ше зде сет го ди на док Ми ло ван Ви те зо вић ни је об ја вио сво ју дра-
му за де цу Принц Раст ко  мо нах Са ва19, што све до чи о то ме да се 
од нос пре ма Све ти те ље вом ли ку и де лу ме њао у за ви сно сти од 
зва нич не др жав не по ли ти ке ко ја га је, ви ше де це ни ја, по ти ски-
ва ла са мо у окви ре Срп ске пра во слав не цр кве, па су тек де ве де-
се тих го ди на про шлог ве ка от кло ње не иде о ло шке за блу де у ве зи 
са ње го вом уло гом у из гра ђи ва њу на ци о нал не све сти, др жав не 
су ве ре но сти и кул тур не тра ди ци је Ср ба.

По што је дра ма на ме ње на де ци, рас те ре ће на је по ли тич ког 
кон тек ста и под се ћа на то да, ум ни и ду хов но зрео, не су ђе ни хум-
ски кнез Раст ко ни је у Ху му, где су се оштро су да ра ли ис точ ни

1
8  Па ра фра за на род не по сло ви це: Бој не би је сви је тло оруж је, већ бој би је 

ср це у ју на ка.
19  М. Ви те зо вић, Принц Раст ко – мо нах Са ва, Бе о град, 1994. О овој 

дра ми го во ри ли смо и у сво ме ре фе ра ту Све ти Са ва у срп ској књи жев но сти 
за де цу (Све тла на Вел марЈан ко вић и Ми ло ван Ви те зо вић), на на уч ном ску пу 
„Сред њи век у срп ској на у ци, исто ри ји, књи жев но сти и умет но сти“, одр жа-
ном у окви ру XXI „ Да на срп ског ду хов ног пре о бра же ња“. Рад је у штам пи.

СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ У СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ...



32 БРАТСТВО

и за пад ни свет, мо гао да раз ви ја сво је ду хов не сна ге. За то, са 
ја сним ци љем, од ла зи у Све ту Го ру, цен тар пра во слав не ми сли 
сво га вре ме на. То је од лу чио ми мо во ље ро ди те ља јер је те жио 
ка ум ним и ду хов ним под ви зи ма и ње го во за мо на ше ње би ло је 
све сно опре де ље ње за ис точ ну хри шћан ску циви ли за ци ју, без
за пад них, рим ских, ути ца ја. Та ко је спо јио срп ску кул ту ру са 
ве ли ким те ко ви на ма ви зан тиј ске ци ви ли за ци је. По став ши све-
то гор ски мо нах Са ва, про чуо се по сво јој по све ће но сти Бо гу и 
срп ском на ро ду.

У дра ми је принц Раст ко нај пре пред ста вљен као му дри мла-
дић ко га отац ша ље на двор Фри дри ха Бар ба ро се, на че лу сво га 
по слан ства, и он ће успе шно оба ви ти по ве ре ни за да так. Та ко је 
пи сац ис та као да је нај мла ђи Не ма њин син од ра не мла до сти био 
при пре ман „да бу де срп ски раз го вор са све том“, ка ко се ка же у 
дра ми.

Ње го ва так тич ност ви ди се и ка да је у Ду кљи ус пео да сми-
ри сво ју сна ху Ка та ле ну, вла сто љу би ву Ву ка но ву же ну, ко ја се 
по ка ја ла што је по сум ња ла да ће он пре о те ти бра ту пре сто и што 
се пи та ла је ли ње го ва про сто ду шност искре на или пре твор на.

Не су ђе ни кнез, са сво јим ви зан тиј ским учи те љем, пе шке 
пу ту је Тра ву ни јом, зе мљом ко ју му је отац од ре дио за упра вља-
ње. Пре о бу че ни су у пр о сја ке да би упо знао сва ко днев ни жи вот 
на ро да ко ји, као вла дар, ни ка да не би ви део у пра вом све тлу. За то 
је пи сац у дра му унео и на род не ле ген де о Раст ку као чо ве ку ко ји 
уме да от кри је во ду у ка ме ну, учи ра та ра ка ко да оре и са ве ту је 
ка ко да ње го ва же на тка, а да не ки да нит, ожи вља ва вла сте ли на 
ко ме је у гр лу за пе ла ри бља кост, пре су ђу је у спо ру оца и си на у 
оче ву ко рист јер је Бож ја во ља да син слу ша оца и ре до след по-
што ва ња не мо же се ме ња ти, об ја шња ва же ни ко ју не слу ша кћи 
да је та ко јер ни она ни је слу ша ла сво ју мај ку и те ши ће ла вог 
чо ве ка, ко ме се сви ру га ју, ре кав ши му да су и Хри ста ту кли и 
исме ва ли, а он се ни ко ме ни је жа лио, већ је опро стио не при ја-
те љи ма.

Ви те зо вић је пред ста вио Раст ка и као пра вед ног су ди ју ко ји 
при ма сва ко га ко ме не што ни је пра во, без об зи ра на дру штве ни 
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по ло жај.20 Та кво по на ша ње иза зи ва же сто ко про ти вље ње чел ни-
ка Во ји на, вел мо же ко ји ка же да се ни жи не мо гу жа ли ти на вла-
сте лу чи је је пра во да су ди. На то мла ди принц ка же да се и на 
ње га вла сте ла мо же жа ли ти ње го вом оцу, па чел ник од ла зи да 
се по жа ли Не ма њи.21 Са слу шав ши га, вла дар, по сле са ве то ва ња 
са бра том Ми ро сла вом, од лу чу је да оже ни Раст ка и та ко утвр ди 
гра ни цу са Ма ђа ри ма јер би, мо жда, краљ Бе ла уз ћер ку дао и 
Бе о град у ми раз.

Раст ко је до шао у Рас на вен ча ње бра та Сте фа на и ви зан тиј-
ске прин це зе Јев до ки је. Та да је од стри ца са знао да га је, кад је 
имао две го ди не, од те шке бо ле сти спа сао је дан ста ри све то-
гор ски мо нах ко ји га је оку пао у во ди са из во ра код ма на сти ра 
Све тог Си ме о на Бо го прим ца. Од био је Не ма њи ну на гра ду и ре-
као да ће вла дар пла ти ти кад до ђе вре ме ко је Го спод бу де од ре-
дио. Ова при ча је до бар ком по зи циј ски пре лаз у дру ги део дра ме 
у ко јем ће принц Раст ко по ста ти мо нах Са ва.

На Не ма њин двор сти гли су и ка лу ђе ри из све то гор ског ма-
на сти ра Све тог Пан те леј мо на да бла го сло ве и че сти та ју скло-
пље ни брак и при ме при ло ге за ма на сти ре. Не ма ња се рас пи ту је 
за ма на стир Све тог Си ме о на Бо го прим ца и са зна је да га ви ше 
не ма, као и да је, пре пет на ест го ди на, умро по след њи мо нах из 
тог брат ства. Ипак, кне ги ња Ана слу ти да је до шло вре ме да се 
пла ти дуг и да су ка лу ђе ри до шли по обе ћа но.

Раст ко је раз го ва рао са јед ним ста рим мо на хом и са знао да је 
овај по след њи при че стио оца Фи ла ри о на ко ји га је дав но окупао

20  Уло гу за штит ни ка си ро ти ње и за ступ ни ка прав де при пи су је му још 
Те о до си је.

21   Он ка же:
„Ми је ша се с кме то ви ма... обла чи се у про сја ка... Не мр зи га ни да са кме то-

ви ма ра ди, ни да са про сја ци ма про си, ни да са чо ба ни ма јаг њи и те ли... рас по ре-
ђу је над ни ча ре... Учи за на тли је... Ми је ша се са ки ри џи ја ма... ку му је пу ку... Кр шта-
ва дје цу од Дур ми то ра до Ве ле жа... По пу је по по ви ма... Умје сто њих бла го си ља 
и про кли ње... не мо же он тје ра ти до бро ту на наш ра чун... ра де ћи оно што ни је 
до стој но ве ли ке го спо де... И наш се род мо ра по што ва ти! Ва ша свје тло сти, ве ли ки 
го спо ди не све срп ске зе мље, је ли то мно го или да ре ђам да ље?...“ 

СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ У СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ...
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и спа сао му жи вот. Пи сац по кој ног ка лу ђе ра ка рак те ри ше и име-
ном јер је Фи ла ри он ва ри јан та име на Хи ла ри он, што зна чи „ве-
дар“. Та ко је сим бо лич но ука зао да су се Раст ко ве ми сли раз ве-
дри ле  и ука зао му се ње гов пра ви жи вот ни пут. Од тог тре нут ка 
мла дић жар ко же ли са мо да оде у Све ту Го ру ка ко би при нео 
жр тву бла го дар но сти, дао сво ја обе ћа ња Го спо ду и по стао узор 
сво јој отаџ би ни и сви ма ко ји је во ле.

Раст ко тра жи од оца до зво лу да по ђе у лов у Сте фа но ву сла-
ву и уло ви не што за пут до дво ра кра ља Бе ле. До би ја је и, то бож, 
по ла зи у лов на је ле не.22 

Та ко успе ва да по бег не са све то гор ским ка лу ђе ри ма. На пу-
ту до Све те  Го ре је дан од њих га пи та да ли се пре до ми слио јер 
је пре млад, а све тов ни жи вот го ди мла дом чо ве ку. На то пи та ње 
мла дић од го ва ра пи та њем мо же ли се чо век по ко ле ба ти у Бо гу 
и ако се по ко ле ба, у че му је, уоп ште, по сто јан, а за тим до да је да 
ће, ако на ђе скро ви ште у Све тој Го ри, њи ме обо га ти ти се бе, ро-
ди те ље и отаџ би ну.

У ме ђу вре ме ну, Не ма ња је за њи ма по слао по те ру и за тра-
жио од Сте фа на да од сво га та ста ви зан тиј ског ца ра за тра жи 
по моћ и за пре ти ра том ако бу де по треб но. Ипак, мо ра да за др-
жи при себ ност и по ку ша да од ба ци ту жне ми сли и за ме ни их 
хри шћан ском сми ре но шћу. Тра жи уте ху од Раст ко вог учи те ља, 
али га овај још ви ше оне спо ко ји сво јом мир но ћом кад ка же да 
је срп ски вла дар све вре ме са њао о то ме да ње гов нај мла ђи син 
до не се на двор бо жан ску сим фо ни ју, тј. веч ну са гла сност др жа-
ве и Цр кве. Не ма ња је сло мљен од бо ла и, тра же ћи спас у ја чи ни 
сво је ве ре, ка же:

„О, Го спо де, по мо зи ми да ми се ми сли не сму те...“

По те ра је сти гла до Со лу на, до цр кве Све тог Ди ми три ја. Кад 
Раст ко схва ти да га мо гу ухва ти ти и вра ти ти ку ћи, је дан ка лу ђер

22  У пра во сла вљу  је лен је сим бол жуд ње за Бо гом, са мо ће и чи сто те мо-
на шког жи во та и пра вед не ду ше, а по не кад озна ча ва и са мо га Хри ста.
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му ка же да се мо ли да им Бог опро сти што га уво де у ол тар иа ко 
је још „мир ски чо век“ јер ће ту да по бе ћи. Та да, као ди да ска ли ју, 
Ви те зо вић уво ди јед ну од нај леп ших ле ген ди о Раст ко вом бек-
ству. По тер ни ци су под оруж јем ушли у цр кву, а не ка нео бја-
шњи ва си ла при ву кла је њи хо ве ма че ве и пљо шти ми це их сле-
пи ла са по дом. То чу до омо гу ћи ло је бе гун ци ма да се до мог ну 
Све те Го ре.

За вр шни при зо ри дра ме од ви ја ју се у ма на сти ру Ру си ку и 
Ка ре ји.

Раст ко зна да ће по те ра до би ти до зво лу да уђе у Све ту Го ру 
јер му је брат цар ски зет. Је ди ни на чин да га не вра те ку ћи био је 
да се од мах за мо на ши иа ко је то про тив но Ти пи ку Све те Го ре по-
што ис ку ше ник мо же да се за ка лу ђе ри тек по сле ис те ка го ди не 
да на, осим ако ни је те шко бо ле стан. Ме ђу тим, ста ре ши на Све те 
Го ре, прот, мо же са мо јед ном да пре кр ши Ти пик, и то по Бож јој 
во љи. За то ка лу ђер, ко ји је до вео Раст ка, од ла зи у Ка ре ју, а игу-
ман тре ба да за др жи по те ру.

Кад је сти гла, чел ник Во јин, њен во ђа, тра жи од мо на ха да 
му пре да ју Раст ка. Он му се ја вља, ка же да је до шао сво је вољ но 
и тра жи да га оста ви на ми ру јер мо же уми ри ти ње го ве ро ди те-
ље. Ме ђу тим, чел ник га мо ли да по ђе са њи ма или ће га по ве сти 
си лом јер је та ква Не ма њи на за по вест. Мла дић се, то бож, по ко-
ра ва и тра жи да се сви за јед но по мо ле кад су већ у Све тој Го ри, 
али, од умо ра, обил не хра не и пи ћа, по тер ни ци за спу.  

У Ка ре ји је прот оба ве штен ко је мла дић ко ји је сти гао у 
Ру сик. Пре свог до ла ска у Све ту Го ру прот је био игу ман Је ру са-
лим ске ла вре и сти гао је из Мар Са бе. Он се се ћа ка ко је Све ти 
Са ва Осве ће ни ре као да ће са за па да до ћи мо нах Са ва, вла дар ски 
син, ко ји ће из Све те зе мље по не ти крст за сво ју зе мљу и пред 
ње га ће иза ћи ша ка Све тог Јо ва на Да ма ски на, а кад бу де ушао у 
ода ју где је ћи вот Све тог Са ве Осве ће ног, пред но ге ће му па сти 
све ти те љев штап и он ће га, са ико ном Бо го ро ди це Тро је ру чи це 
и де лом Ча сног кр ста, до не ти у Све ту Го ру. За то ста ре ши на мо-
на шке др жа ве при ста је да пре кр ши њен Ти пик.

СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ У СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ...
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Раст ка су у Ру си ку за мо на ши ли прот, игу ман Ру си ка и ка лу-
ђер са ко јим је срп ски принц до шао. Мла дић се за ве ту је на де-
ви чан ство, си ро ти њу и по слу шност, а кад су се по тер ни ци про-
бу ди ли и по че ли да га тра же по ма на сти ру и ту ку мо на хе, он се 
по ја вио на пир гу и ре као:

„Ако ме не тра жи те, ево ме... Ово што се до го ди ло са мном, Бо гу се та ко 
о ме ни сви де ло, ко ји ме је од оца мо је га дов де про вео... Он ће и убу ду ће мој 
жи вот во ди ти по сво јој во љи... Ја ви ше ни сам ваш принц, ваш мла ди кнез, 
ваш вој во да и хер цог... Ја сам сад „всех пра во вер них кри сти ан мол бе ник Са ва 
Гре шни“... Са мном по хва ли те Бо га ко ји ме је удо сто јио овог обра за, за ко јим 
сам од у век жу део... Узми те мо ју ва ма по зна ту оде ћу и вла си с мо је гла ве и ове 
зна ке пре дај те ро ди те љи ма и бра ћи мо јој да вам по ве ру ју да сте ме на шли 
жи ва и то Бож јом бла го да ћу као ино ка: Са ва је име мо је... Ако Бог ус хте, ов де 
у Све тој Го ри до че ка ћу и ви де ћу го спо ди на оца мо је га, као мо на ха Си ме о на... 
Са ва је име мо је!... Са ва је име мо је...“

Ова квом по ен том Ви те зо вић је успе шно за о кру жио глав ну 
рад њу. Дра ма се за вр ша ва сце ном ко ја је сво је вр сни сим бо лич ни 
епи лог. Ка лу ђе ри и Са ва сто је на ру шев ним те ме љи ма ма на сти-
ра за ко ји је дан од мо на ха ка же да је то не ка да био Хи лан дар и да 
је ту био из вор Све тог Си ме о на Бо го прим ца. Се тив ши се да га је 
во да са тог из во ра из ле чи ла, Са ва клек не и по љу би то ме сто, а у 
ли це му по ку ља во да. То зна чи да је Хи лан дар био и остао ис точ-
ник жи ве ве ре и ду хов ног жи во та срп ског на ро да.

Ви те зо вић  је ову дра му на пи сао са сна жним осе ћа њем за 
срп ску исто ри ју. У њој ис ти че да се на ци о нал на свест у не ма-
њић кој др жа ви мо гла фор ми ра ти са мо у ду ху пра во сла вља и за-
то при ча о прин цу-мо на ху од вре ме на ка да је Не ма ња у си ну 
ви део сјај ног др жав ни ка до мла ди ће вог за мо на ше ња. Ау тор је 
све стан сво је мо рал не од го вор но сти пред естет ски још не ис ку-
сним при ма о цем и има у ви ду ко ли ко умет нич ке сло бо де мо же 
има ти драм ски пи сац ако же ли да мла ди кроз дра му уче и ства-
ра ју свест о на ци о нал ном на сле ђу сво га на ро да.

У драм ској књи жев но сти за мла де лич ност и де ло Све тог 
Са ве до би ли су но ву мо гућ ност за са гле да ва ње по што се у њој 
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об је ди ња ва ју естет ски, ду хов ни и ви зу ел ни до жи вља ји. Њи хов 
од нос је сло жен и пло до тво ран и омо гу ћа ва раз ви ја ње ства ра-
лач ке ма ште и це ло ви тост до жи вља ва ња драм ског де ла. Ау то ри 
о чи јим де ли ма смо го во ри ли успе шно су у њи ма спо ји ли исто-
риј ски тре ну так и драм ску  при чу у ко јој се ја сно ви де ду хов не 
по тре бе мла дих чи та ла ца (гле да ла ца) у вре ме ну у ко јем су она 
на ста ја ла. 

                                                                                                          
МиливојеСпасић

СВЯТОЙ САВ ВА И СВЯТО СА ВИЕ В СЕРБ СКОЙ ДРА МА ТИ ЧЕ-
СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ ДЛЯ МО ЛОДËЖИ

 В двад ца том ве ке в дра ма ти че ской  ли те ра ту ре для мо лодëжи только 
пять пр о из ве де ний, го ворящих  о Святом Сав ве и свято са вии. Ав то ра ми  их 
являются Жив ко  М. Ро ма но вич,  Ра до мир Б. Ла ле вич,  Бра ни слав Ну шич, 
Джорд же Глу мац и Ми ло ван Ви те зо вич. Они были верные сво им мыслям и 
чув ствам и идеям вре ме ни в ко то рем тво ри ли свои про из ве де ния.  Их про из-
ве де нии оста влены в рам ку во вре ме ни и про стран стве в со о твертствии с со-
вре менными  ли те ра турными  на пра вле ниями , иног да и очень сво бо до умные в 
поэти че ском па три о ти зме сво их ав то ров.
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                                                                                       УДК 821.163.41.09
                                                                                                                      783.6

„HIMNA SVETOM SAVI“ U PRO[LOSTI 
I DANAS  

   Ап стракт: У огле ду се при ка зу ју раз не тек стов не ва ри јан-
те „Све то сав ске хим не’’, ко је пред ста вља ју исто ри јат ове по пу лар не 
пе сме до да нас. При ка за не су три нај зна чај ни ја тек ста: сту дент ска 
или ђач ка, све ште нич ка или цр кве на и гра ђан ска пе сма у част Св. 
Са ве, са пр вом за пи са ном ме ло ди јом ком по зи то ра и ме ло гра фа Кор-
не ли ја Стан ко ви ћа.

 Кључ не ре чи: Тек сто ви Све то сав ске пе сме, Па вле Ста ма-
то вић, Ди ми три је По по вић, Алек сан дар Сан дић, Кор не ли је Стан ко-
вић. 
    
По сле пр вог тек стов ног за пи са Све то сав ске пе сме, ко ји је 

у Хи лан да ру у свом пре пи су оста вио је ро мо нах Сил ве стар (Си-
ме он) Вуч ко вић Псалт (1800-по сле 1861), о ко јој је пи са но у 
прет ход ном бро ју „Брат ства“, пре ла зи мо на њен да љи исто ри јат 
кроз XIX век. Ду го го ди на Све то сав ска пе сма би ла је са мо све ча-
на при год ни ца ко ја се пе ва ла у ма на сти ри ма, у цр кви, а по том 
и у шко ла ма на дан Св. Са ве (14/27. ја ну а ра) сва ке го ди не. По-
сле ње ног пр вог про на ђе ног тек стов ног за пи са, а пре не го што је 
про гла ше на за  х и м н у, она је пе ва на као при год на пе сма. Мно-
ге тек стов не ва ри јан те по ру ко пи сним и штам па ним пе сма ри ца-
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ма, ка лен да ри ма, ал ма на си ма и ра зним дру гим пу бли ка ци ја ма 
пре ско чи ће мо као ма ње ва жне и ука за ти са мо на три нај ва жни ја 
тек ста Све то сав ске пе сме ко ји су зна чај ни за исто ри јат од пе сме 
до хим не.  

I. О ОСНОВ НИМ ТЕК СТО ВИ МА „СВЕ ТО САВ СКЕ 
ХИМ НЕ’’     

   Пр во бит ни текст Све то сав ске хим не, док је она би ла са мо 
све ча на пе сма у част Св. Са ве, на пи сан је на цр кве но сло вен ском 
је зи ку ру ске ре дак ци је и то ком вре ме на бит но се ме њао. Та ко су 
се то ком XIX ве ка ја ви ле раз не ре дак ци је тек ста од ко јих су нај-
по зна ти је и нај ва жни је би ле сле де ће: 

  1) к а л у ђ е р с к а, на цр кве но сло вен ском је зи ку, по пре-
пи су је ро мо на ха Сил ве стра Вуч ко ви ћа, ко ја се чу ва у Хи лан да ру, 
а да ти ра на је 1832. го ди не; ми сли се да је на пи са на по сле 1817. 
го ди не.

  2) с т у д е н т с к а (ђач ка) из 1839. го ди не, ко ју је са цр кве-
но сло вен ског је зи ка пре пе вао на срп ски про та Па вле Ста ма то вић 
у Се ге ди ну, где је у се ге дин ској цр кви пр ви пут јав но из ве де на. 

  3) с в е ш т е н и ч к а (цр кве на), из 1842. го ди не, за по тре бе 
све штен ства, а да се пе ва у цр кви у окви ру цр кве ног об ре да на 
Дан Св. Са ве; тај текст устро јио је по зна ти је реј и цр кве ни по јац, 
Ди ми три је По по вић. 

  4) г р а ђ а н с к а, из 1858. го ди не, ко ју је са цр кве но сло вен-
ског на срп ски у Бе чу пре пе вао књи жев ник Алек сан дар Сан дић. 

  5) ш к о л с к а, за основ не и сред ње шко ле, на ста ла око 
1889. го ди не, на срп ском је зи ку, ко ју су за по тре бе сво јих ђа-
ка у сво јим уџ бе ни ци ма за пе ва ње штам па ли учи те љи Ми ха и ло 
М. Про тић и Ста но је Ни ко лић; пр ви уџ бе ник за основ ну шко лу, 
дру ги за гим на зи јал це. 

   6) о п ш т а  или  з в а н и ч н а  Хим на Све том Са ви, на срп-
ском је зи ку, ко ју у из да њи ма цр кве ног Ка лен да ра Срп ске пра во-
слав не цр кве и да нас на ла зи мо са оп ште ну, с бла го сло вом Све тог 
си но да. 
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Осим ових  о с н о в н и х  тек стов них ре дак ци ја Све то сав-
ске Хим не, по сто је и дру ги тек сто ви. На ме ло ди ју Хим не Све том 
Са ви пи са ли су и срп ски пе сни ци сво је при год не пе сме по све ће-
не ње го вој све тој лич ности. Та ко је по зна та пе сма пе сни ка Јо ва-
на Или ћа Чув ство ва ња мла до га Ср би на на Све то га Са ву (дру-
ги на слов: От пјев на пје сму о Св. Са ви) ко ја је об ја вље на до ста 
ра но, у књи жев ном ча со пи су „По ду нав ка“ 1846. го ди не. Од ра-
них тек сто ва при год них пе са ма у част Св. Са ве тре ба поме ну ти 
још јед но рет ко из да ње: Пе сма срб скомъ све ти телю и про све
ти телю Сав ви ар хи е пи ско пу, ко ја је из да та ано ним но у Пан че ву 
1860. го ди не. И ви ше дру гих из да ња.1   

1. Срп ски пре пев „Све то сав ске хим не“ Па вла Ста ма то ви ћа        

  По зна ти срп ски цр кве ни пи сац  и књи жев ник, од ли чан по-
зна ва лац срп ског цр кве ног по ја ња и је дан од нај бо љих по ја ца 
пр ве по ло ви не XIX ве ка, про та Па вле Ста ма то вић (1805-1864), 
по све до че њу књи жев ни ка Јо ва на Ђор ђе ви ћа,  п р е п е в а о  је  
цр кве но сло вен ски текст Све то сав ске хим не (Вос клик нем љу бо ви-
ју свја ти те љу Са ви) на  с р п с к и  на род ни је зик. Тај срп ски 
пре пев Све то сав ске хим не из 1839. го ди не, та да сма тра не још увек 
са мо при год ном пе смом у част Св. Са ве, про та Па вле пе вао је 
са сво јим ђа ци ма на дан срп ског пр о све ти те ља у пра во слав ној 
цр кви у Се ге ди ну. О то ме по сто ји и је дан До пис из Со е ди на тј. Се-
ге ди на, об ја вљен у „Ма га зи ну за ху до же ство“, књи же ство и мо ду 
1839. го ди не, ко ји пре но сим: 

„Ју че (14. ја ну а ра) је код нас дан Све тог Са ве, пер вог Ар хи е пи ско па 
Цер кве Сербске, пер вог Про све ти те ља на ро да Серб ског и па тро на на шег на-
род њег, нај тор же стве ни је про сла вљен био... На са миј празд ник све тог Пер-
во про све ти те ља на шег, с гро мо гла сним три пут сви ју зво на огла ше ни јем и с 
пуц ња вом град ски то по ва, у обич но вре ме се слу жба тор же стве но за поч не. 

1  Ве ћи ну из да ња по пи сао је ау тор овог огле да у  сту ди ји „Хим на Све том 
Са ви“ у про шло сти и да нас, „Те о ло шки по гле ди“, 1991, 1 / 4, 151-152.
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Сва је ве ћа уче ћа се мла деж из сви ју ов да шњи учи ли шта, као: из Серб ског и 
ма ђар ског Нор мал ног, из Ц(есар ско) К(ра љев ског) вој нич ког, из сви ју Гим на-
зи јал ни кла са, с при стој ном по бо жно шћу на сво јим ме сти ма ста ја ла. Шест-
де сет у Ли це у му ов да шњем Му дро љу би ја Слу ша те ља, ко ји су се име ном и 
чес ћу Серб ском за ве шта ли: да дан Па тро на и Про све ти те ља свог нај тор же-
стве ни је про сла ве, на Хо ру Цер ков ном лик су кра сно пе ва ца са ста вља ли; и це-
лу Бо же стве ну слу жбу  с нај ве ћим оду ше вле ни јем и рев нос ћу, на сла ву Бо жи ју, 
на чест све тог Па тро на на род њег, на ра дост, утје ше ни је и со зи да ни је сви ју на 
мо ли тву со бра ни Хри сти ја на нај тро га тел ни је от по ја ли... 

Осо би то је вни ма ни је при су ству ју ћи Хри сти ја на на се бе обра ти ло то, 
што је кра сно пјев ниј лик Му дро љу ба ца јед ну на чест све тог Сав ве, у ду ху на-
род но сти Цер кви со ра змер но са ста вље ну, ме сто  П р и ч а с т н а  от по јао  п е- 
с н у, ко ја с та ко вим уми ле ни јем от на ро да са слу ша на и с та ко вим уте ше ни јем 
и за до вољ ством при мље на би ла, да је јошт исто га да на у  сто  и ви ше пре пи са 
на све стра не окол не раз не ше на и ра за сла на, та ко, да је у ова три да на нај-
ми ли јом пе сном по ста ла. Ред ка је у Со е ди ну ку ћа у ко јој се не би иста пе сна 
по све днев но от муж ког и жен ског по ла, а осо би то от го спо ђи ца и нај ње жни је 
де чи це с нај ве ћим ус хи ће њем и ра дос ћу пе ва ла. Осо би то про стиј на род нео-
бич ном ри ком то по ва по бу ђен, де ла сво ја оста вив ши, у цер кву на нео бич но 
тор же ство до шао, а по сли је со вер ше ног Бо го слу же ни ја с нај ра дост ни јом ду-
шом и с не ко ли ко из  пе сне Св. Са ве за пам ће ни ре чи, као с нај ве ћим до бит ком 
ку ћа ма сво и ма по вра тио се...’’2   

При се ћа ју ћи се, по сле шест де це ни ја, ове све ча не про сла ве 
Да на Св. Са ве го ди не 1839. у Се ге ди ну, а на ро чи то те Све то сав
ске пе сме, ко ја је та да пр ви пут у цр кви, уме сто тзв. При част на 
от по ја на, по зна ти књи жев ник Јо ван Ђор ђе вић је у јед ном члан ку 
пр ви по ста вио пи та ње основ ног тек ста Хим не, ње ног исто ри ја та 
и ње ног ау то ра. 

„Све то сав ска пе сма - пи сао је Ј. Ђор ђе вић - има  д в а  тек ста, 
на род ни и цр кве но сло вен ски и оба се раз лич но пе ва ју, пре ма ра-
зним чи тан ка ма и ка та ва си ја ма. М е л о д и ј а  је јед на ка и у срп-
ском, и у сло вен ском тек сту. Ја знам са мо јед но као по у зда но: да 
је срп ски текст ве ћим де лом од Ста ма то ви ћа и да је срп ски на род 
пр ви пут од Ста ма то ви ћа и ње го вих ђа ка на у чио пе ва ти Светосавску

2 
 (П. Ста ма то вић): До писъ, Со е динъ, Iа ну арiа 15, Серб ска но ви на или 

Ма га зинъ за ху до же ство, књи же ство и мо ду, 1839, стр. 54-55. 
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пе сму по овој ме ло ди ји...“3  Он је за тим, по се ћа њу, по ку шао да 
ре кон стру и ше  с р п с к у  ре дак ци ју тек ста те пр во бит не Све то-
сав ске пе сме, ко ју су као сту ден ти пе ва ли у Се ге ди ну и за ко ју 
је твр дио да је од про те Па вла Ста ма то ви ћа по те кла. Текст те 
срп ске ре дак ци је као пре те че Све то сав ске хим не, гла сио је, по Ј. 
Ђор ђе ви ћу, ова ко: 

ПЕ СМА СВЕ ТОМ СА ВИ    

1.   
Ус клик ни мо с љу ба вљу Све ти те љу Са ви, 

Срп ске цр кве вр хов ној све ти тељ ској гла ви, 
Та мо вен ци, та мо сла ва 

Где наш срп ски па стир Са ва, 
Пој те му, Ср би, пе сму и утрој те! 

2. 
Пу на је си ко шни ца, тру до љуб на Ср би јо! 

Са свих стра на сви Ср би и ти љуп ки Сре ме! 
К не бу гла ве по диг ни те, 

Са ву та мо угле дај те, 
Са ву, срп ску сла ву, пред пре сто лом Твор ца. 

3.  
Срп ска је сте ди ка Урош, цар по след њи, 
Срп ског ца ра Сте фа на син до бро дје тел ни. 

Ву ка ши не -  вра не, 
Цар ства срп ског вра же, 

Уро ша ти уби, а зла не из бе же. 

3  Ј. Ђор ђе вић, Све то сав ска пе сма, Бран ко во ко ло, 3, 1898, 88-90. 
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4.
Ој Ср би јо, ро ђе на се стро Хер це го ви не, 

Ти сад ба ци ми ли взор на Са ви не дво ре; 
Там’ по че так срп ској сла ви, 

Урош ти је ко нац пра ви, 
Пој те му, Ср би, пе сму и утрој те! 

5. 
Ој љу ба зна ста ри но, ко нац опре де ли, 

Од ве ди нас она мо где с’ исе кле стре ле 
Све тог кнез Ла за ра, 
Срп ског го спо да ра, 

Го ро Фру шка кра си се те лом кнез Ла за ра!  
6. 

Ко се не би за пла к’о гле да ју ћи Ср бе, 
Где Ср би ја ца ри ца из гу би ла име. 

„Сер ви јом“ је из за ви сти 
Од ту ђи на на ре че на, 

Ср би јо, уста ни и ли це про хла ди!  
8.  

Че тир’ сто тин’ и  че тр де сет де вет ле та 
Ти у мра ку по чи ваш и не ви диш све та. 

Чуј нам вопл, Са во! 
Ар хи је реј ска гла во! 

И про сла ви Ср би ју и сву Ср ба ди ју!4 
                                                    (1839) 

Ова ко је, да кле, из гле дао  п р е п е в  Све то сав ске пе сме про-
те Па вла Ста ма то ви ћа ко ји се пе вао на Дан Св. Са ве у пра во слав -

4  Д. Ру ва рац, Све то сав ска пе сма, Бран ко во ко ло, 5, 1898, 144-147. У ре кон-
стру и са ном срп ском пре пе ву тек ста Све то сав ске пе сме од про те П. Ста ма то ви ћа 
ни је са чу ва на дру га стро фа. Она је по сто ја ла јер је сре ће мо и у скра ће ној цр кве но-
сло вен ској ре дак ци ји про те Ди ми три ја По по ви ћа (вид. та мо).
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ној цркви у Сегедину, где је он тада био парох. Ка да се упо ре ди 
цр кве но сло вен ски текст по за пи су је ро мо на ха Сил ве стра Вуч ко-
ви ћа из 1832. го ди не са про ти ним срп ским тек стом, мо гу се 
за па зи ти слич но сти и раз ли ке. Да би се про ти не ин тер вен ци је 
бо ље ис та кле у срп ској ре дак ци ји Пе сме Све том Са ви, под ву че-
не су оне ре чи, сти хо ви и по лу сти хо ви (у кур зи ву). По сто ја ла је и 
осма стро фа, ко ју је про та до пе вао, у ко јој се ода је хва ла мо нар ху 
ау стриј ске др жа ве.5  Из ме не про те Ста ма то ви ћа у срп ском пре пе-
ву при год не Пе сме Све том Са ви, ко ју сам, пре ма ње ним пе ва чи ма 
ђа ци ма и сту ден ти ма на звао  с т у д е н т с к о м  или ли цеј ском, 
гим на зиј ском ва ри јан том, кре та ле су се у прав цу што бо љег раз-
у ме ва ња си жеа пе сме, ка ко би се она још ви ше рас про стра ни ла 
пе ва њем у гра ђан ству и на ро ду. Не ја сне пој мо ве ко ји су са мо на 
цр кве но сло вен ском би ли ло гич ни и ко ји су тра жи ли по зна ва ње 
тог, углав ном ли тур гиј ског је зи ка, про та је укло нио и та ко пе сму 
при бли жио го вор ном је зи ку ка ко би сва ком био ја сан. То је има-
ло ве ли ког од је ка у свим сло је ви ма срп ског дру штва и на свим 
про сто ри ма где су Ср би оби та ва ли. 

2. Све ште нич ка ре дак ци ја Пе сме Све том Са ви Ди ми три ја По по ви ћа  

Пре не го што ће се по ја ви ти и дру га срп ска ре дак ци ја Пе сме 
Све том Са ви, од проф. Алек сан дра Сан ди ћа, штам па на је за по-
тре бе све штен ства јед на скра ће на цр кве но сло вен ска тек стов на 
ре дак ци ја ове пе сме. За раз ли ку од  к а л у ђ е р с к е  ва ри јан те 
псал та Сил ве стра Вуч ко ви ћа, ко ју смо упо зна ли у прет ход ном 
Брат ству, ко ја се по ја ла на дан Св. Са ве у ма на сти ри ма, ме ђу 
ка лу ђе ри ма, по ја вљу је се у бо го слу жбе ним књи га ма скра ће ни 
текст пе сме, да се пе ва на св. Ли тур ги ји, та ко ђе на дан Св. Са ве, 

5  Дру га стро фа је, мо жда, из ба че на због де ве те, у ко јој се по ми њао ау стриј-
ски цар и она је гла си ла: 

„И про сла ви Фер ди нан да на шег ца ра-кра ља /  Ко ји љу би Ср бе к’о си но ве 
вер не; /  Да нам цве та ол тар, ве ра / Срп ско име, сла ва ста ра / Чу вај, Бо же, Ср бе и 
сло гу им по дај!“  
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али као све ча ни При ча стен и не по сред но по сле слу жбе, док се  
де ли на фо ра. Та ко је дру ги по зна ти по јац и по зна ва лац свег срп-
ског цр кве ног пра во слав ног на род ног по ја ња, све ште ник и ка-
ти хе та Ди ми три је По по вић (1814-1882), скра тио текст ка лу ђер ске 
ре дак ци је Пе сме Све том Са ви из ста ри јег пре пи са псал та Сил ве-
стра Вуч ко ви ћа и обра зо вао цр кве но сло вен ски текст  с в е ш т е- 
н и ч к е  ре дак ци је ове по пу лар не пе сме. О то ме је пи сао по зна ти 
цр кве ни исто ри чар проф. Ра до слав Гру јић:

 „Пред став ни ци цр кве ни су мо гли ла ко да се из ми ре са оби ча јем да се „Све то
сав ска хим на“ пе ва на срп ском го вор ном је зи ку, ни он да ка да је на род ни је зик већ од нео 
био по бе ду над до та да шњим књи жев ним   сла ве но срб ским је зи ком, па су зах те ва ли 
да се она при цр кве ним све ча но сти ма пе ва у цр кве ном је зи ку као и дру ге цр кве не пе сме. 
Сто га је као зва нич на „Све то сав ска хим на“ об ли ком и са др жи ном, све до кра ја XIX 
ве ка у Кар ло вач кој ми тро по ли ји сма тра на она ње на вер зи ја, ко ја је пр ви пут штам
па на у Но вом Са ду 1860. го ди не у „Ма лој Ка та ва си ји’’ или „Осмо гла сни ку’’ на кра ју 
(стр.159160), од мах по сле ре дов них и „са мо про и звол них При част них“...Та зва нич на 
цр кве на вер зи ја има че ти ри стро фе и гла си:  

ПѢСНЬ СВIА ТИ ТЕЛЮ САВВѢ 

Вос клик немъ любовiю Свѧти телю Саввѣ 
Сербскї’ цер кве вер хов ной свѧти тел ской главѣ

Тамѡ вѣнцы, тамѡ сла ва 
Гдѣ нашъ сербскїй пастыръ Сав ва 

Пойте ємϫ, Сер би, пѣснь и утройте!  

Ѡ ты, пре вос ходный, съ Аѳона до шедый, 
Иже враждϫ братїи во любовъ при ведый 

Дϫхо вен ства красный вѣнче, 
Пастырскаѧ бле ψна свѣψе, 

Свѧти телю Сав во, пастырскаѧ гла во! 
Пол на єси ко шни ца, трϫдолюбна Сербїє, 
Серб ска ро да сыно ве и ты любка Сирмїє, 

К небϫ главы во здвиг ни те, 
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Саввϫ тамѡ вы оу зри те, 
Саввϫ, сербскϫ славϫ, предъ пре сто ломъ Твор ца. 

Ѡ Сербїє род наѧ, се стро Свѧты Горы, 
Во зни спо сли милый взоръ на Сав вины дворы, 

Там’ на ча ло сербскї’ славы, 
Урошь ко нецъ тоѧ правый, 

Саввѣ Сер би пойте, пѣснь и утройте!6    

„Овај текст - ис та као је проф. Р. Гру јић - по стао је -  к а н о н  
Све то сав ске хим не. Сва доц ни ја из да ња ве ли ких и ма лих ка та ва си-
ја, за цр кве ну упо тре бу и школ ску де цу, про сто су, од ре чи до 
ре чи, пре штам па ва ла тај пр ви штам па ни текст: са мо је у Ма лој 
Ка та ва си ји Ти хо ми ра Осто ји ћа, из да тој 1893. го ди не, тај текст 
пре штам пан  г р а ђ а н с к о м, ме сто ста ром цр кве но сло вен ском 
азбу ком. Али је ипак тај ка но ни зо ва ни текст остао и да ље пе ван 
у  с р п с к о м  пре во ду по на шим шко ла ма, па чак и у бо го сло-
ви ја ма...“7  

Пре ма јед ној бе ле шки у ча со пи су Ју жна пче ла (бр.3, 1852) 
све ште нич ка ре дак ци ја Све то сав ске пе сме по пр вом сти ху Ус клик
ни мо са љуб вом пе ва ла се у Бе че ју 1842. го ди не, па се мо же за кљу-
чи ти да је њен текст је реј Ди ми три је По по вић скра тио и обра зо-
вао и пре не го што је у том гра ду био све ште ник; мо жда још у 
Се ге ди ну, по сле 1839. го ди не, ка да је она пр ви пут јав но пе ва на 
на срп ском је зи ку. У тој све ча но сти и он је при су ство вао по ред 
про те П. Ста ма то ви ћа, та да у чи ну ђа ко на. 

У тек сту све ште нич ке ре дак ци је Све то сав ске пе сме на цр кве-
но сло вен ском ру ске ре дак ци је, је реј Д. По по вић се, при ли ком 
скра ћи ва ња др жао ори ги на ла, ка лу ђер ске ре дак ци је те песме, тако

6  Текст је штам пан у књи зи „Осмо гла сникъ“, въ Но вомъ Садѣ 1860, 
стр.158-159. Проф. Р. Гру јић на по ми ње да је ову „ван ред но рет ку књи жи цу“ 
на шао у „па ро хиј ском зда њу, у Гра ди шту код По же ге, у Сла во ни ји.“ Текст се 
до но си пре ма ње го вом об ја вљи ва њу; ви ди спу ште ни цу 7.

7  Р. М. Гру јић: Култ Св. Са ве у кар ло вач кој ми тро по ли ји XVIII  и XIX  ве ка, Бо-
го сло вље, 1935, 2 / 3, 161-162.
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што је текст од осам стро фа скра тио на че ти ри. Усво јио је са мо 
оне стро фе у ко ји ма се опе ва Све ти Са ва (стро фе 1-3, 5), док је 
оста ле че ти ри од ба цио. У но во ство ре ном тек сту, је реј Д. По по-
вић, (ко ји ни ка да ни је био про из ве ден за про ту, иа ко је био је дан 
од нај зна чај ни јих цр кве них пи са ца)8, не ке је сти хо ве, по лу сти хо-
ве и из ра зе из ка лу ђер ског ори ги на ла за ме нио сво јим, ја сни јим, 
при клад ни јим и оправ да ним. Та ко је на стих О ти, пре вос ход не 
Ато на до ше диј, на до ве зао свој но во спе ва ни: Иже вра жду бра ти ји 
в љу бов при ве диј. Ин тер вен ци ју на ла зи мо и у при пе ву дру ге стро-
фе, ко ји је про та Ста ма то вић из ба цио, јер су та два сти ха на пи-
са на у ше стер цу, а не у осмер цу, по што су, ка ко је већ на ве де но, 
пе ва ни на дру га чи ји на пев. Је реј Д. По по вић је те сти хо ве пре-
пе ва по пу нио ре чи ма да ис пу ни осме рац, па је та ко це ла стро фа 
пот пу но ре но ви ра на; сти хо ве у пре пе ву: Ду хо вен ства вјен че / па
стир ска ја све штче, он је до пу нио атри бу ти ма: Ду хо вен ства кра сниј 
вјен че / Па стир ска ја блешт на све шче. Про ме не и до пу не у тек сту 
пе сме вр шио је са мо он де где је оди ста мо ра ло. Оста је ути сак да 
је све ште ник Д. По по вић, од ли чан по зна ва лац цр кве ног по ја ња 
и пра ви ла цр кве ног по ја ња, вр ло до бро скра тио текст ка лу ђер-
ске ре дак ци је Све то сав ске пе сме, при ла го див ши га но вим усло-
ви ма, тј. да га по ју све ште ни ци и бо го сло ви по срп ским цр ква ма 
ши ром пра во слав ног Срп ства. Текст ове ре дак ци је Све то сав ске 
пе сме, пе вао се од 50-тих го ди на XIX ве ка, све до по ја ве дру гих 
тек сто ва у гра ђан ству, али је у цр кви остао да се пе ва као све-
ште нич ка вер зи ја тек ста пе сме и ка да је она про гла ше на за Хим ну 
Све том Са ви. Дру гим ре чи ма -  до Пр вог свет ског ра та.

8  Ви ше пу та је на во ђе но у ра зним тек сто ви ма да је чу ве ни сом бо р ски 
све ште ник Ди ми три је По по вић имао чин про то је ре ја, али то не сто ји. Због 
ак тив не са рад ње са Ву ком Ст. Ка ра џи ћем на при ку пља њу на род них умо тво-
ри на, као и због при хва та ња Ву ко ве је зич ко-ор то граф ске ре фор ме, над ле жни 
вла ди ка ни је му дао бла го слов за на пре до ва ње у слу жби, иа ко је он то сво јим 
де ли ма за слу жи вао.
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3. Срп ски пре пев Све то сав ске пе сме Алек сан дра Сан ди ћа 

Го ди не 1859. по ја ви ла се тре ћа ре дак ци ја тек ста Све то сав ске 
пе сме, као пре те ча Хим не Све том Са ви. Она је би ла на пи са на на 
срп ском је зи ку и по зна та је као  г р а ђ а н с к а  ре дак ци ја те пе-
сме. И она је на ста ла ван те ри то ри је да на шње Ср би је, у Бе чу под 
за ни мљи вим окол но сти ма. Том при ли ком, срп ски ком по зи тор 
Кор не ли је Стан ко вић (1831-1865) пр ви пут је чуо и за пи сао ме ло-
ди ју Све то сав ске хим не, ко ја се до тле пре но си ла усме но, пе ва њем; 
по том је и штам пао но те пе сме за глас и кла вир у јед ној од сво-
јих исто на сло вље них збир ки Срб ске на род не пе сме (Беч 1859), на 
увод ном ме сту. По јед ном ка зи ва њу, ме ло ди ја је за пи са на ова ко: 

   „На дан Св. Са ве, 1898. го ди не, сла ви ла је срп ска по ро ди ца Ри сте Ха-
џи Ри сти ћа у Бе чу сво је кр сно име. Пе ва ли смо Пе сму Св. Са ве. По сле пе сме 
ис при ча ми г. Ри сто Ха џи Ри стић је дан од ло мак исто ри је Све то сав ске пе сме.“

Ђор ђе Мар ге тић, све ште нич ки син, био је до шао 1849. за 
учи те ља у Са ра је во, а 1850. до 1851. пе вао је у ње га г. Ри сто Х. 
Ри стић као ђак сло вен ско-срп ску пе сму Св. Са ве. Тач но се се ћа 
са мо још ових сти хо ва: 

Че тир сто тин’ два де сет осам ље та   
Ти во мра цјех пре би ла, 
Не ви дје ла свје та -  
и Сер би ја је по ла тин ски 
Из за ви сти на ре че на 
Servia -   

„Г. Ха џи Ри стић др жи да је учи тељ Мар ге тић до нео ту пе сму из Пе ште 
и твр ди да учи тељ Ву ко вић, ко ји је сад не где у Дал ма ци ји, сва ка ко зна још 
што о тој пе сми, јер се и код ње га пе ва ла. Кад би се по тра жио пр во бит ни 
текст, на шао би се и код Рај ко ви ће вих или Ва се Ха џи Ри сти ћа у Са ра је ву, ме-
ђу пра шња вим, ста рим ка та ва си ја ма...Ту  пр во бит ну Све то сав ску пе сму пе вао 
је у Бе чу на дан Св. Са ве 1858. годи не  с т р и ц  (Ри сте) Ха џи Ри сти ћа, ко ји 
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је ску пљао око се бе срп ску омла ди ну. На тој је сла ви он да био и наш слав ни 
ком по зи тор Кор не ли је Стан ко вић. Кад је Стан ко вић чуо пе сму, до пад не му 
се, од мах сед не са јед ним  о м л а д и н ц е м  (г. Ри стић не мо же да се се ти са ким)  
пре кро ји пе сму, до те ра је  и  с т а в и   у   н о т е. Стриц г. Ха џи Ри сти ћа је по сле пе вао, а 
Стан ко вић га на гла со ви ру пра тио. То ли ко сам чуо од г. Ри ста Ха џи Ри сти ћа.“9 

Из гор њег ка зи ва ња о пр вом нот ном за пи су Све то сав ске пе сме, 
ко ју је Кор не ли је Стан ко вић за пи сао на сла ви тр го вач ке по ро ди це 
Ха џи Ри сти ћа, ни смо не што ви ше са зна ли и о пр вом  п е в а ч у те 
пе сме. Из члан ка Ми ха и ла При те (псе у до ним Ми ле Гу слар) ви ди мо 
да је то био „стриц Ри сте Ха џи Ри сти ћа’’. Из оскуд них по да та ка о 
овој по зна тој са ра јев ској тр го вач кој по ро ди ци мо же се за кљу чи ти да 
се пр ви пе вач Све то сав ске пе сме звао В а с о  Ха џи Ри стић, ко га је 
М. При та и по ме нуо у свом на пи су и да је он на дан Св. Са ве, ко ји је 
сла ви ла углед на фа ми ли ја Ха џи Ри сти ћа, пе вао Кор не ли ју ту зна ме-
ни ту пе сму, ко ју је он но та ма и за пи сао.10 

9  Ми ле Гу слар, Све то сав ска пе сма, Бран ко во ко ло, 1898, 9, 284-286. 
10 Фа ми ли ја Ха џи Ри сти ћа по ти че из Чај ни ча. У Са ра је во се из Чај ни ча оти-

снуо, пре 1791. го ди не   Р и с т о  То до ро вић Чај ни ча нин, ко ји је као и ве ћи на са ра-
јев ских тр го ва ца из XVIII ве ка по се тио Хри стов гроб у Је ру са ли му, по стао ха џи ја, 
па је сте као пра во да ис пред свог име на ста ви „ха џи“. Имао је два си на -  Или ју 
Ха џи Ри сти ћа (+ 1845) и  Васу Ха џи Ри сти ћа, од ко га је Кор не ли је Стан ко-
вић за пи сао ме ло ди ју Све то сав ске пе сме. Или ја Ха џи Ри стић имао је та ко ђе 
два си на: Ри сту Ха џи Ри сти ћа, углед ног тр гов ца, ко ји је имао ку ћу у Бе чу и 
ко ји је 1898. го ди не ка зи вао М. При ти ка ко и кад је за пи са на ме ло ди ја Хим не 
Све том Са ви. Ње гов брат, а дру ги син Или јин је Кон стан тин Ха џи Ри стић 
(1844-1870), по зна ти са ку пљач на род них пе са ма и ет но граф ски пи сац. Ва со 
Ха џи Ри стић био је оже њен и имао је по ро ди цу. Од Ва си не де це по зна та је 
кћи Је ле на уда та за пу ков ни ка и ми ни стра гра ђе ви на кра ље ви не Ср би је, Бо ри во ја 
Т. Не ши ћа (1858-1928). Од њих је Ва со имао уну чад, Не ши ће: Алек сан дра, Бо жи-
да ра и Ру жи цу. (Вид.: Ф. Шпа ди јер: При ли ке и по вод Бо сан скохер це го вач ком 
устан ку, Ја вор, 47, 1886, 1492-1493; В. Ска рић: Срп ски пра во слав ни на род и цр ква 
у Са ра је ву у 17. и 18. ви је ку, Са ра је во 1928, 68). 
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Ва со Ха џи Ри стић је пе вао фраг мен те Све то сав ске пе сме на 
цр кве но-сло вен ском, али ни је знао цео текст. У Кор не ли је вим 
ру ко пи си ма оста ли су за бе ле же ни сти хо ви са на пе вом. Он је по-
том по тра жио цео текст, ко ји му је до нео из ве сни „омла ди нац“. 
Иа ко је Ри сто Ха џи Ри стић за бо ра вио ње го во име, ка да је ис при-
чао 1898. М. При ти сво је се ћа ње на пр во за пи си ва ње ме ло ди је 
Све то сав ске пе сме, о ње му по сто ји јед но по у зда но све до че ње. Тај 
ано ним ни „омла ди нац“ звао се Алек сан дар Сан дић (1836-1908), 
по зна ти књи жев ник и ду го го ди шњи пр о фе сор но во сад ске гим-
на зи је. По зна то је, да је проф. А. Сан дић у мла до сти био ве ли ки 
при ста ли ца иде ја Ву ка Ст. Ка ра џи ћа. У Бе чу је од 1857. го ди не 
„као Ма ти чин сти пен ди ста, где је слу шао пра ва и сло вен ску фи-
ло ло ги ју код Ми кло ши ча“. Ујед но је Ву ку слу жио као чи тач и 
пи сар се дам го ди на. Јед но вре ме је хтео да се по ка лу ђе ри. При-
вла чи ло га је пра во слав но срп ско цр кве но на род но по ја ње, ко је 
је до бро по зна вао и ва жио је за из вр сног цр кве ног пој ца. Пре ко 
по ја ња упо знао се и спри ја те љио са срп ским ком по зи то ром Кор-
не ли јем Стан ко ви ћем, ко ји је са ку пљао и нот но за пи си вао срп-
ско цр кве но по ја ње и срп ске на род не пе сме. Свом ано ним ном 
 би о гра фу проф. Сан дић је ка зи вао и сле де ће: 

„А. Сан дић огле дао се, ис пр ва, и у сти хо твор ству, па је не ке пе сми це 
сво је и штам пао. Оса ка тио је, као што сам при зна је див ну Све то сав ску пе сму, 
пре ве дав ши је са цр кве но сло вен ског на срп ски и до дав ши јој две три стро фе 
на кра ју. То је учи нио по же љи сво га при ја те ља Кор не ли ја Стан ко ви ћа, ко ји 
ту пе сму на пи са но та ма за пе ва ње и за кла вир, па да се што већ ма по на ро ду 
ра ши ри, не хте де јој ни по што пот пи са ти под но те по ме ну тог тек ста и је зи ка, 
не го за тра жи пре вод срп ски.’’11 

Ту се, да кле, на шао оне ве че ри, на сла ви код тр го ва ца Ха џи Ри-
сти ћа и то баш на Св. Са ву 1858. го ди не „омла ди нац“ Алек сан дар 

11  Ано ним, Про фе сор Алек сан дар Сан дић, књи жев ник срп ски, Ја вор, 43, 
1891, с. 683.
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Сан дић. Он је про на шао цео цр кве но сло вен ски текст Све то сав ске пе сме 
и пре пе вао га на срп ски ство рив ши та ко ње ну тре ћу, г р а ђ а н с к у  ре дак-
ци ју. Тај текст, пот пи сан ис под но та Кор не ли је вих гла си ова ко: 

1. 
Ус клик ни мо с љу ба вљу  

Све ти те љу Са ви, 
Срп ске цр кве вр хов ној 
Све ште нич кој гла ви; 

Та мо вен ци, та мо сла ва
Где наш па стир вла да са да, 

Пој те му, Ср би, 
Пе сму и утрој те!

2. 
Из те све те Го ре нам

До ђе, От че Са во, 
Су зе бра ћи убри са, 
Не ма њи ћа Сла во! 

Све ште ни че цр кве сјај не, 
                                     Ду хов ни че све те тај не,  

Са во, све ти те љу 
Ме ђу Апо сто ли! 

3.
Пу на си нам, ко шни це,

Тру до љуб на Ср би је! 
Из бор дич них си но ва, 

Ср ба со ко ло ва; 
К не бу го ре по гле дај те, 
Та мо Са ву угле дај те, 

Са ву, на шу Сла ву 
Пред пре сто лом Бо жи јим. 
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4.
Ој Ср би је ро ђе на 

Се стро Хер це го ви не, 
Уми ља то ба ци (в)зор 

На Са ви не дво ре; 
Ми ле ше во сла ви ло се 

С гро ба не кад Све тог Са ве, 
Фру шка Го ра кра си се 

Те лом Кнез-Ла за ра. 
5.

Цар Урош је по след ња 
У Не ма ње ди ка, 

Сил ног Ца ра Ду ша на 
Кру ну на сље дио; 

Ву ка ши не кле тиј вра не, 
Срб ска ро да цр ниј вра же, 

Ти Уро ша уби, 
А ду шу из гу би.  

6. 
Пу на ве ка че ти ри 
И ше сна ест Ље та, 
Ми ла мај ко Ср би је, 
Ти не гле да све та; 

Чуј нам ра дост Све тиј Са во, 
Ду хо вен ству пр ва гла во: 

Ср би ја је ми ла 
Ли це раз ве дри ла! 

                                                                (1858) 

Текст пе сме об ја вљен је ано ним но, ста рим пра во пи сом, ћи-
ри лич ки и ла ти нич ки, ис под за пи са ног на пе ва, хар мо ни зо ва ног 
за глас и кла вир. Из дао га је Кор не ли је Стан ко вић у сво јој му зич-
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кој књи зи Срб ске на род не пе сме (по све ће не Срб ки ња ма), Беч 1859, 
бр.1. Пр ва пе сма -  Ус клик ни мо с љу ба вљу Све ти те љу Са ви, и по-
след ња у тој Кор не ли је вој збир ци срп ских на род них пе са ма -  Мно га ја 
ље та! у пот пу ној су емо ци о нал но-ми са о ној хар мо ни ји, пе ва ни све ча-
но од Срп ки ња и Ср ба то га до ба, ко ји су тим пе сма ма из ра жа ва-
ли сво ја нај чи сти ја ро до љу би ва и па три от ска осе ћа ња. 

Као што се ви ди из Сан ди ће вих ин тер вен ци ја ис так ну тих 
кур зи вом, он је цр кве но сло вен ски текст Све то сав ске пе сме свео 
на шест стро фа; тим стро фа ма је дао и дру га чи ју фор му. За раз-
ли ку од пр вог пре пе ва пе сме на срп ски је зик, од про те П. Ста-
ма то ви ћа, ко ји је по ку шао да пре не се при бли жно до сло ван пре вод 
цр кве но сло вен ског тек ста, уба цу ју ћи сво је сти хо ве, из ра зе и при-
клад не ре чи са мо он де где му се текст чи нио не до вољ но ра зу-
мљив, Сан дић је по ку шао да „по ср би’’ цео ста ри цр кве но сло вен-
ски текст пе сме. У свој пре пев он је уно сио но ве сти хо ве и про-
из вољ но ме њао сми сао ста ре цр кве но сло вен ске пе сме по све ће-
не Све том Са ви. У текст је унео ви ше ро ман ти чар ске жи во сти и 
ро до љу бља, до ста из но ва спе ва них по лу сти хо ва и тај свој текст 
пре дао Кор не ли ју Стан ко ви ћу да га об ја ви уз нот ни за пис ме ло-
ди је за је дан глас, пра ће не кла вир ском прат њом. Али, ве ро ват но 
по Сан ди ће вој же љи ни је га пот пи сао као пре во ди о ца јед не та-
да но ве гра ђан ске ре дак ци је Све то сав ске пе сме. И та ко је текст у 
Кор не ли је вом из да њу остао не пот пи сан. Мно го го ди на ка сни је, 
ка да је Сан дић до жи вео да јед на при год на пе сма, по све ће на Св. 
Са ви по ста је због сво је огром не по пу лар но сти Све то сав ска хим
на, он се по ка јао због свог сло бод ног пре пе ва цр кве но сло вен ског 
тек ста пе сме, па је за то доц ни је из ја вио да је тај све ти текст ори-
ги на ла „оса ка тио“. Као све док мно гих но вих срп ских „ре дак ци-
ја“, ра зних са мо вољ но ис пе ва них „ва ри ја на та“ Све то сав ске пе сме 
схва тио је вред ност ори ги на ла и устао је у ње го ву од бра ну, нај-
пре кри ти ку ју ћи се бе са мог. 

Сан ди ћев ано ним ни пре пев Све то сав ске пе сме, ко ји је са со-
бом но сио и пр ви пут об ја вље ну ме ло ди ју, ду го се одр жао пе ва-
њем у  г р а ђ а н с т в у, ка ко у Вој во ди ни, та ко и у Ср би ји и ме ђу 
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свим Ср би ма ма где да су они жи ве ли, го то во пу не три де це ни је: 
1859-1889. По том су до шле но ве тек стов не ре дак ци је о ко ји ма тре ба 
по себ но пи са ти. 

                                                                                                    
ЂорђеПерић

THE HYMN TO ST SAVA IN THE PAST AND NOWADAYS

Continuing with his examination of the basic variants of the text of The 
Hymn to St Sava in the past, the author presents the history of its three other 
textual recensions in this article: the students’ text (1839) in Protopresbyter Pavle 
Stamatović’s verse translation, the clerical text (1842–1852–1860) in Father 
Dimitrije Popović’s verse translation, and the civil text (1858) by the writer 
Aleksandar Sandić. The paper also gives the information on the first notation of 
the melody by Kornelije Stanković, after which The Hymn to St Sava is still sung. 

Превод: С.Мацура

„ХИМНА СВЕТОМ САВИ“ У ПРОШЛОСТИ И ДАНАС
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ПАВЛЕ СТАМАТОВИЋ

аутор студентске редакције „Светосавске химне“ (1839)
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Поп ДИМИТРИЈЕ ПОПОВИЋ

аутор свештеничке редакције „Светосавске химне“ (1842)
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АЛЕКСАНДАР САНДИЋ

аутор грађанске редакције „Светосавске химне“ (1858)
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Мелографски запис „Светосавске химне“ 
записао Корнелије Станковић у Бечу, на Светог Саву, 1858 год.





                                                                    
                                                                   УДК 271.2(497.11)''1766/1804''

DABROBOSANSKA MITROPOLIJA
U VASEQENSKOJ PATRIJAR[IJI 

1766-1804*

АП СТРАКТ: У ра ду је ука за но на по ло жај Да бро бо сан ске 
ми тро по ли је и ње них ми тро по ли та у вре ме ну од уки да ња Пећ ке па-
три јар ши је 1766, до из би ја ња Пр вог срп ског устан ка 1804. По себ-
на па жња по све ће на је лич но сти ма да бро бо сан ских ми тро по ли та и 
њи хо вој де лат но сти. У на ве де ном пе ри о ду на че лу Да бро бо сан ске 
ми тро по ли је су се про ме ни ла че ти ри ар хи је ре ја, Се ра фим, Ки рил, 
Пај си је и Ка ли ник. Осим Се ра фи ма, по след њег ми тро по ли та Пећ ке 
и пр вог ми тро по ли та Ва се љен ске па три јар ши је на че лу ми тро по ли-
је, ко ји је био Бу га рин, оста ли су би ли грч ког по ре кла. Сви они су 
од го вор но вр ши ли ду хов ну ми си ју, шти те ћи вер ни ке пред Пор том 
од са мо вољ них и не за ко ни тих по сту па ка но си ла ца ло кал них вла сти. 
У вре ме по след њег хаб збур шко-осман ског ра та 1788–1791. ми тро-
по лит Пај си је имао је зна чај ну уло гу у то ме. Исти ар хи је реј до био је 
у Ца ри гра ду и до зво лу за об но ву са ра јев ске цр кве, стра да ле у по жа-
ру 1788. На кон Пај си ја, 1802. је на че ло Да бро бо сан ске ми тро по ли је 
до шао ми тро по лит Ка ли ник. Срп ска ре во лу ци ја, ко ја је две го ди не 
ка сни је из би ла у су сед ном Бе о град ском па ша лу ку, зна чај но ће ути-
ца ти на окол но сти у ко ји ма је и он, та ко ђе успе шно, вр шио сво ју 
ду хов ну ми си ју.    

Кључ не ре чи: Осман ско цар ство, Пећ ка па три јар ши ја, Ва-
се љен ска па три јар ши ја, Да бро бо сан ска ми тро по ли ја, Са ра је во, цр-
ква, ми тро по ли ти, вер ни ци. 

*  Рад на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја „Евро па и Ср би (1804 – 1918): под сти ца ји и ис ку ше
ња европ ске Мо дер не“ (Ев. бр. 177031), ко ји се ре а ли зу је у Исто риј ском ин сти ту ту 
у Бе о гра ду. 
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У вре ме уки да ња Пећ ке па три јар ши је, Да бро бо сан ска (Са-
ра јев ска) ми тро по ли ја се, као и сам па три јар шиј ски цен тар, на-
ла зи ла у те шком ста њу, ко је је би ло да ле ко од нор мал ног по рет-
ка. Го ди не 1763. за пећ ког па три јар ха иза бран је њен ми тро по-
лит, Ва си ли је Јо ва но вић-Бр кић: Ње га је убр зо за ме нио нов ми-
тро по лит, Ди о ни си је, ко га је ва се љен ски па три јарх по слао да са-
ку пи ар хи је реј ске и па три јар шиј ске при хо де и оста не на ње ном 
че лу, о че му му је 20. мар та 1763. из дат и од го ва ра ју ћи сул та нов 
бе рат.1  У овом слу ча ју на пр ви по глед је нео бич но да но вог ми-
тро по ли та ша ље ва се љен ски, а не пећ ки па три јарх, ко ји је прет-
ход но и сам био на да бро бо сан ском ар хи је реј ском пре сто лу. Ме-
ђу тим, та кво је би ло ре ал но ста ње у пра во сла вљу на Бал кан ском 
по лу о стр ву на Бал кан ском по лу о стр ву под осман ском вла шћу. 
Ва се љен ски па три јарх је та да ди рект но ути цао на зби ва ња у го-
то во сва кој епар хи ји две па три јар ши је, Пећ ке и Охрид ске. Раз ло-
зи за сла ње ми тро по ли та Ди о ни си ја у Са ра је во та ко ђе се ви де из 
сул та но вог бе ра та: да бро бо сан ски ми тро по ли ти очи глед но ни су 
успе ва ли да при ку пе сво је, за ко ном од ре ђе не при хо де, али ни 
пећ ки па три јарх. Ипак, раз лог за ди рек тан уплив ва се љен ског 
па три јар ха у овај про блем ни је био са мо дуг те ми тро по ли је пре-
ма Пећ кој па три јар ши ји, већ пре све га њен дуг пре ма др жа ви. 
Пећ ка па три јар ши ја је за пла ћа ње тог ду га би ла не по сред но од-
го вор на, али та да очи глед но ви ше ни је има ла до вољ но ау то ри-
те та да га на пла ти и из ми ри. У овом слу ча ју по но во је до шло до 
из ра жа ја пра ви ло да Ва се љен ска па три јар ши ја ин тер ве ни ше у 
уну тра шњим пи та њи ма по ме сних цр ка ва ка да су се оне на ла зи-
ле у си ту а ци ја ма ко је ни су би ле спо соб не да ре ше.

Ми тро по лит Ди о ни си је ве ро ват но је у од ре ђе ној ме ри ус пео 
да из вр ши сво ју ми си ју. На че лу Дабoро бо сан ске ми тро по ли је 

1  Сеј фу дин еф. Ке му ра-Вла ди мир Ћо ро вић, При ло зи за хи сто ри ју цр кве у 
Бо сни и Хер це го ви ни у XVIII и XIX сто ље ћу, Гла сник Зе маљ ског му зе ја у Бо сни и 
Хер це го ви ни XXIV, Са ра је во 1912, док. 1, 414; Љи ља на Чо лић, Тур ски до ку мен ти 
за исто ри ју Срп ске пра во слав не цр кве, фонд Гли ше Еле зо ви ћа, При шти на 1996, 
69–70; Не дељ ко Ра до са вље вић, Шест пор тре та пра во слав них ми тро по ли та 
1766–1891, 16–17.
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остао је до до ла ска но вог ми тро по ли та Се ра фи ма 1766. Cе ра фим 
је, до до ла ска на ње но че ло, иза се бе имао зна ча јан мо на шки 
жи вот. По ре клом из Раз ло га, мо на шки чин је при мио у Рил ском 
ма на сти ру у ко ји је, за јед но са сво јим бра том, до шао у ра ној мла-
до сти. Мо на шко име би ло му је Се ра пи он. Као рил ски мо нах, 
био је до бро обра зо ван за вре ме у ко ме је жи вео.2 До 1754. Се-
ра пи он је при ку пљао ми ло сти њу за свој ма на стир у ру мун ским 
кне же ви на ма Вла шкој и Мол да ви ји. По том је, вре ме ну од 1754. 
до 1758. био игу ман Рил ског ма на сти ра, што го во ри о то ме да је 
бр зо на пре до вао у мо на шкој струк ту ри.3 У епи скоп ски чин игу-
ма на Се ра пи о на ру ко по ло жио је 1758. пећ ки па три јарх Ки рил 
II. При ли ком ру ко по ло же ња за епи ско па он је до био и но во име, 
Се ра фим. Пр ва епар хи ја ко јом је упра вљао би ла је Ћу стен дил-
ска (Бањ ска, Ко ла сиј ска) ми тро по ли ја.4  За да бро бо сан ског (са ра-
јев ског) ми тро по ли та, Се ра фим је ин тро ни зо ван све га не ко ли ко 
ме се ци пре уки да ња Пећ ке па три јар ши је. У бу ју рул ди ји из да тој 
у Цен трал ној упра ви Ру ме лиј ског ви ла је та 24. ма ја (4. ју на) 1766, 
на во ди се да је иза бран од Си но да и по твр ђен цар ским бе ра том за 
са ра јев ског епи ско па.5  У вре ме на стан ка тог пре пи са Се ра фим је, 
очи глед но, већ сти гао у Да бро бо сан ску ми тро по ли ју и пре у зео 
упра ву над њом. Да је та ко, ука зу је и по да так да је у се лу Рат ко во 
код Кљу ча те го ди не осве штао цр кву Пре но са мо шти ју Све тог 
Ни ко ле.6 

2  Рил ски ма на стир је, иа ко је био на про сто ру Са мо ков ске ми тро по ли је 
Пећ ке па три јар ши је, нај ве ро ват ни је као ста вро пи ги јал на ла вра, био под не по-
сред ном упра вом ва се љен ског па три јар ха. Не дељ ко Ра до са вље вић, нaве де но 
де ло, 21–22.

3  Йор дан Ива новъ, Све ти Иванъ Рил ски и не го вият мо на стиръ, Со фия 
1917, 114-115; Йор дан Же лев, Някол ко не пу бли ку ва ни ав то гра фи и при пи ски 
от Рил ския ма на стир, Paleobulgarica XXIX, Со фия 2005, No 3, 101–102. 

4  Не дељ ко Ра до са вље вић, на ве де но де ло, 21; Тур ски те до ку мен ти на 
Рил ския мо на стиръ, пре велъ и на ре дилъ Д. Их чи ев, док. 6, 261-262.

5  Пре пис бу ју рул ди је, за сно ва не на сул та но вом бе ра ту, са чи нио је са ра-
јев ски ка ди ја Ел-Ха џи Су леј ман. Д. Их чи ев, на ве де но де ло, док. 5, 260–261; 
Nedeljko Radosavljević, Bulgarian Metropolitansin the Ortodox Eparchies in 
Bosnia and Herzegovina (17661878), Études Balkaniques 3, Sofia 2008, 125. 

6  При је глед про то пре зви те ра та, па ро хи ја, са бро јем се ла, ку ћа и ду ша, 
срп скопра во слав ног све штен ства и опи сом цр кви у Да бробо сан ској ди је це зи 
у го ди ни 1887, Да бро бо сан ски ис точ ник (До да так), Са ра је во 1888, 16.

ДАБРОБОСАНСКА МИТРОПОЛИЈА У ВАСЕЉЕНСКОЈ...
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У вре ме под но ше ња мол бе сул та ну Му ста фи III и па три-
јар ху Са му и лу Хан це ри су за уки да ње ау то ке фал но сти Пећ ке 
па три јар ши је, ко ју је пот пи сао и ми тро по лит Се ра фим, ста ње 
у Да бро бо сан ској ми тро по ли ји би ло је ре ла тив но ста бил но. У 
са вре ме ним из во ри ма не ма тра го ва да је због тог ње го вог по-
ступ ка до шло до би ло ка квих ис по ља ва ња не за до вољ ства. У то 
вре ме, ми тро по ли ти при сти гли из Ва се љен ске па три јар ши је су 
у епар хи ја ма Пећ ке па три јар ши је би ли че ста по ја ва, па сам чин 
га ше ња ње не ау то ке фал но сти крат ко роч но ни је ни шта про ме нио 
у сва ко днев ном жи во ту вер ни ка и ни жег све штен ства, ка ко мир-
ског та ко и мо на шког. Ви дљи вог не за до вољ ства ни је би ло ни у 
дру гим ве ли ким епар хи ја ма, по пут Бе о град ске или Ужич ко-ва љев ске. 
Про бле ма је, ме ђу тим, би ло у Хер це го вач кој и Ра шкој (Но во па зар ској) 
ми тро по ли ји.7  За раз ли ку од ве ћи не дру гих епар хи ја,  Да бро бо-
сан ској ми тро по ли ји на че лу је био ар хи је реј сло вен ског по ре-
кла, до та да епи скоп Пећ ке па три јар ши је, ко ји је у но вој епар хи-
ји бр зо учвр стио углед.

По ло жај  у ко ме се на ла зио ми тро по лит Се ра фим ни је био 
јед но ста ван, а ства ри ко је је мо рао да ре ша ва би ле су знат но 
сло же ни је не го у слу ча је ви ма ар хи је ре ја у епар хи ја ма ко је су се 
на ла зи ле на под руч ју Бе о град ског па ша лу ка. Раз лог за то де ли-
мич но је био и у сло же ној вер ској струк ту ри ста нов ни штва на 
про сто ру ко ји је об у хва та ла ње го ва епар хи ја. Док је по сле Бе о-
град ског ми ра у Бе о град ском па ша лу ку му сли ман ско дру штво, 
због ма ло бр ој не по пу ла ци је, би ло го то во на из ди са ју, огра ни че-
но на ва ро ши и ка са бе, у Бо сан ском па ша лу ку ни је би ло та ко. 
Му сли ман ска по пу ла ци ја би ла је број на и ви тал на, и као та ква 
зна ча јан ре зер во ар по пу не осман ске вој ске. За Осман ско цар ство 
је то би ло ве о ма ва жно, јер је та про вин ци ја по сле ве ли ких ра то-
ва кра јем 17. и по чет ком 18. ве ка по но во по ста ла кра ји ште (сер-
хат), пре ма вој но све ја чој Хаб збур шкој мо нар хи ји. 

7 Не дељ ко Ра до са вље вић, Пра во слав на цр ква у Бе о град ском па ша лу ку 
17661831, Упра ва Ва се љен ске па три јар ши је, 85–86.
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По ред то га, ути цај цен трал не вла сти у ве ли кој ме ри је био 
огра ни чен ау то ри те том ло кал них му сли ман ских фе у дал них 
по ро ди ца, ко је су да ва ле и зна ча јан број др жав них чи нов ни-
ка, па и па ше на че лу по је ди них сан џа ка. По ло жај пра во слав них 
хри шћа на је, због то га, по вре ме но би вао вр ло сло жен. У мир-
но вре ме по сто ја ла је то ле ран ци ја вла сти пре ма њи ма, док би у 
вре ме ну ра то ва или уста на ка они че сто по ста ја ли је два тр пље на 
по пу ла ци ја, у ко ју или цен трал на, или ло кал на власт ни су има ле 
по ве ре ња. Кон зер ва тив ност му сли ман ског вр ха у Бо сан ском па-
ша лу ку до дат но је ути ца ла на то. 

Ми тро по лит Се ра фим је, ра ди оства ри ва ња сво јих пра ва, 
не кад мо рао да тра жи за шти ту код ви со ких др жав них чи нов ни-
ка. Бу ју рул ди јом ко ју му је 7. (19) ју на 1768. дао Мех мед Емин, 
му те се лим сан џа ка Ба ња Лу ка, на ре ђу је се ка ди ја ма ка за Ба ња 
Лу ка, Ко стај ни ца, и Ду би ца, као и ка пе та ни ма, за би ти ма и дру гим 
пр ва ци ма, да се ми тро по ли ту не пра ве пре пре ке ка ко у вр ше њу 
ду хов не ми си је, та ко и при ли ком при ку пља ња ми тро по лит ских 
и па три јар шиј ских при хо да.8  У истом до ку мен ту на во ди се да је 
ми тро по лит код ње га до ла зио лич но, што го во ри да се ве ро ват но 
су о чио са озбиљ ним про бле ми ма те вр сте. Му те се лим је бу ју-
рул ди јом на ре дио да се та кве по ја ве спре че, да се по чи ни о ци тих 
про тив за ко ни тих де ла по пи шу а спи сак са њи хо вим име ни ма до-
ста ви ње му. Ка ко у бу ју рул ди ји ни су на ве де ни кон крет ни по чи-
ни о ци, мо же се прет по ста ви ти да је та по ја ва узе ла ши рег ма ха.9  

Чи ње ни ца да се ми тро по лит 1770. истим по во дом обра тио 
и са ра јев ском сан џак-бе гу, Аб ду лах Му ста фа-па ши, по ка зу је ко-
ли ко је ау то ри тет др жав них вла сти био у опа да њу. И са ра јев ски 
сан џак-бег  је у бу ју рул ди ји из да тој 31. ав гу ста (11. сеп тем бра) 
1770. из ри чи то на ре дио пот чи ње ним ста ре ши на ма да ли ца 

8  Д. Их чи ев, на ве де но де ло, док. 6, 261–262.
9  Исто, док. 6, 262.
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ко ја спре ча ва ју ми тро по ли та Се ра фи ма у оба вља њу ње го вих ду-
жно сти и у при ку пља њу при хо да бу ду ухап ше на и ка жње на.10  

У са чу ва ним за пи си ма, нат пи си ма и дру гим из во ри ма срп ске 
про ве ни јен ци је, не ма по да та ка о то ме да је ми тро по лит Се ра-
фим био у би ло ка квом не спо ра зу му са ло кал ним све штен ством, 
па и са еко ном ски сна жном са ра јев ском цр кве ном оп шти ном, са 
ко јом су ми тро по ли ти и у вре ме по сто ја ња Пећ ке па три јар ши је 
има ли про бле ма, ка ко око над ле жно сти, та ко и око ви си не и при-
ку пља ња при хо да. И он је, као и ње го ви прет ход ни ци и на след-
ни ци, по твр дио оп штин ски Цр кве ни устав.11 

Ми тро по лит Се ра фим на пу стио је са ра јев ски ар хи је реј ски 
пре сто 1776. Исте го ди не, 4. ма ја, сул та но вим фер ма ном по твр-
ђен је нов са ра јев ски ми тро по лит, Ки рил. Из тог фер ма на ви ди 
се уо би ча је ни ре до след из бо ра, име но ва ња и уво ђе ња у ду жност 
пра во слав них епи ско па у Осман ском цар ству. У ње му се на во ди 
да је ми тро по лит Ки рил прет ход но иза бран на пред лог Си но да. То 
је још је дан до каз да су не ре дов не окол но сти, ко је су вла да ле 
уо чи уки да ња Пећ ке па три јар ши је, већ би ле про шлост. За ми-
тро по ли та Се ра фи ма се, пак, на во ди да дра го вољ но од сту па због 
ста ро сти.12  

Ки рил је био пр ви да бро бо сан ски (са ра јев ски) ми тро по лит 
по ста вљен у ре дов ном по ступ ку од Ва се љен ске па три јар ши је у 

10   Исто, док. 7, 262–263; Nedeljko Radosavljević, Bulgarian Metropolitansin 
the Ortodox Eparchies in Bosnia and Herzegovina (1766–1878), 129.

11 Се ра фим се на Уста ву са ра јев ске цр кве пот пи сао на грч ком је зи ку, 
за јед но са про то син ђе лом Да ни лом. Ше ма ти зам пра во слав не ми тро по ли је 
и ар хи ди је це зе Да бро бо сан ске за го ди не 1884, 1885. и 1886, Са ра је во 1886, 3.

12  Сеј фу дин шејх еф. Ке му ра-Вла ди мир Ћо ро вић, на ве де но де ло, док. 
3, 416. Да љи жи вот ни пут ми тро по ли та Се ра фи ма ука зу је да је још ду го био 
ак ти ван, па по ми ња ње ста ро сти као раз ло га за ње го во до бро вољ но по вла че ње 
ве ро ват но ни је био пра ви раз лог. Не дељ ко Ра до са вље вић, Шест пор тре та 
пра во слав них ми тро по ли та, 24.
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Ца ри гра ду. По ми шље њу Вла ди сла ва Ска ри ћа и Са ве Ву ко ви ћа, 
он је прет ход но био је дан од Се ра фи мо вих при двор них мо на ха.13  

И ми тро по лит Ки рил је, по до ла ску на че ло Ми тро по ли је, 
по твр дио Устав са ра јев ске цр кве не оп шти не.14 У то вре ме она 
је има ла спо ро ве са не ко ли ко му сли ман ских и је вреј ских по-
ро ди ца, ко је су зах те ва ле да им се ис пла ти дуг ко ји су на чи ни ли 
Ки ри ло ви прет ход ни ци у про те клих 25-30 го ди на. Као до каз за 
то, су ду су пре до че ни од ре ђе ни се не ти (по твр де) и обли га ци је. 
Суд је од био ту жбу, јер оп шти на ни је има ла уви да у за ду жи ва ње 
вла ди ка. Ме ђу тим, ка ко по ве ри о ци ни су од у ста ја ли од при ти са-
ка на њу, ми тро по лит је по слао пред став ку и у Ца ри град. На њу 
је сул тан од го во рио фер ма ном ко јим је на ре ђе но да се ис по шту је 
суд ска од лу ка, док су ли ца ко ја су се не по зва на укљу чи ла у спор 
упо зо ре на да ће би ти ка жње на уко ли ко то на ста ве.15  

Да бро бо сан ски ми тро по ли ти су са са ра јев ском цр кве ном 
оп шти ном по вре ме но до ла зи ли у не спо ра зу ме, јер су ње не при-
ви ле ги је за ди ра ле у њи хо ва пра ва за га ран то ва на бе ра том или 
фер ма ном о по ста вље њу или по твр ђи ва њу. То, ме ђу тим, си гур-
но ни је био слу чај са ми тро по ли том Ки ри лом, ко ји је пре у зео на 
се бе оба ве зу да по сре ду је код др жав них вла сти ка ко би за шти тио 
оп штин ска пра ва.   

Мар та 1779, Ки рил је по себ ном гра ма том ва се љен ског па-
три јар ха Со фро ни ја по зван да из епар хи је до ђе у Ца ри град. У 
гра ма ти је на ве де но да ће се у пре сто ни ци из ве сно вре ме за др
жа ти због епар хиј ских по сло ва. Упра ву над епар хи јом ми тро по-
лит је пре дао на ме сни ци ма Је ро те ју и Па хо ми ју, ко ји су има ли 
оба ве зу да уред но са ку пља ју ар хи је реј ске при хо де и ша љу уо би ча је ну

13  Ве ро ват но се ра ди ло о ми тро по лиј ском про то син ђе лу, али се не мо-
же од ба ци ти ни мо гућ ност да је Ки рил био и ви кар ни епи скоп. За фер ман о 
по твр ђи ва њу, ми тро по лит Ки рил је цар ској ха зни упла тио пе шкеш од 6.000 
аспри. Вла ди слав Ска рић, Срп ски пра во слав ни на род и цр ква у Са ра је ву у 17. 
и 18. ви је ку, Иза бра на дје ла II, Са ра је во 1985, 45; Са ва еп. Ву ко вић, на ве де но 
де ло, 277.

14  Вла ди слав Ска рић, на ве де но де ло, 46.
15  Исто, 45.

ДАБРОБОСАНСКА МИТРОПОЛИЈА У ВАСЕЉЕНСКОЈ...



68 БРАТСТВО

ми ло сти њу у Ца ри град.16 У истом до ку мен ту се, из ме ђу оста лог, 
по ми ње и дуг ко ји ми тро по ли ја има пре ма Па три јар ши ји, а ко ји 
очи глед но ни је био ма ли.17  На ме сни ци ко је је оста вио са тим 
за дат ком убр зо су, по од лу ци Ва се љен ске па три јар ши је и одо-
бре њу сул та на, за ме ње ни но вим ви кар ним епи ско пом, ми тро по-
ли том Јо а ни ки јем, ко га Иван Сте па но вић Ја стре бов на осно ву 
фер ма на про на ђе ног у Пећ ком ма на сти ру из јед на ча ва са бу ду-
ћим исто и ме ним ра шким, по том ра шко-при зрен ским и скен де-
риј ским ми тро по ли том. Ја стре бов, та ко ђе на во ди да је Јо а ни ки је 
бив ши бе лок си ски вла ди ка. Из то га ни је са свим ја сно на че лу ко-
је епар хи је је Јо а ни ки је прет ход но био, ма да Ја стре бов по јам бе лок
си ски из јед на ча ва са бје ло пољ ски.18 Ја стре бов ука зу је и на фи зич ка 
оште ће ња тог фер ма на, па се отва ра и пи та ње мо гу ће гре шке 
при ли ком ње го вог иш чи та ва ња. Си гур но је, ме ђу тим, да је но ви 
ви кар ни епи скоп већ имао ар хи је реј ски чин, и да је од при вре ме-
них на ме сни ка пре у зео по сло ве у Са ра јев ској ми тро по ли ји. 

Ки рил се су ви ше крат ко вре ме на ла зио на че лу Да бро бо-
сан ске ми тро по ли је да би ве ли ки дуг на чи нио сам, па је ве ро-
ват но реч о ста рим ду го ви ма ње го вих прет ход ни ка. Рас про стра-
ње ну по ја ву ду го ва пре ма ва се љен ском па три јар шиј ском цен тру 
у Ца ри гра ду у бив шим епар хи ја ма Пећ ке па три јар ши је цр кве не 
вла сти мо ра ле су да ре ша ва ју и име но ва њем по себ них опу но мо-
ће ни ка, ко ји би ра ди ли на њи хо вом при ку пља њу уз са гла сност 
и по моћ Пор те. За та квог опу но мо ће ни ка за Да бро бо сан ску ми-
тро по ли ју је мар та 1776. иза бран бе о град ски ми тро по лит Је ре-
ми ја Па па зо глу, а на мол бу па три јар ха и Све тог си но да сул тан је 
фер ма ном на ре дио ло кал ним вла сти ма да му бу ду на рас по ла га-
њу, док је ње го вој прат њи, ра ди лич не без бед но сти, одо брио да мо гу

16  Исто, 46.
17  На истом ме сту.
18  И. С. Ја стре бов, на ве де но де ло, 28–29.
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да промене своје оде ло и но се оруж је.19 Ме ђу тим, с об зи ром на то да 
се на ме сни ци ма ко ји су 1779. оста ли иза ми тро по ли та Ки ри ла 
на ре ђу је да при ку пе и по ша љу но вац ко ји епар хи ја ду гу је, ми-
си ја ми тро по ли та Је ре ми је очи глед но ни је да ла до бре ре зул та те. 

Ми тро по ли ти су из сво јих епар хи ја по зи ва ни у Ца ри град из 
ви ше раз ло га: у не ким слу ча је ви ма ра ди ло се о из бо ру за чла на 
Све тог си но да, па би при вре ме ну упра ву над епар хи јом у том пе ри о-
ду оба вљао ви кар ни епи скоп, про то син ђел или дру го овла шће но 
ли це. Ме ђу тим, рет ко ко ји од њих се вра ћао на зад, већ су ка сни је 
до би ја ли дру ге, у цр кве ном по рет ку ве ће и углед ни је епар хи је, по не кад 
и бли же пре сто ни ци.20 Дру ги ра злог за њи хо во по зи ва ње у Ца-
ри град би ла је од го вор ност за евен ту ал не про пу сте, због че га би 
би ли ка жња ва ни од у зи ма њем епар хи је или про гон ством у не ки 
од ма на сти ра са стро гим ис по снич ким жи во том.21  Тре ћи раз лог 
мо гла је би ти од лу ка о пре ме шта ју у дру гу епар хи ју. Сем то га, 
су коб епи ско па са зе маљ ским вла сти ма та ко ђе је Па три јар ши ју 
при мо ра вао на та кав ко рак, уко ли ко би  он још увек био у домету

19  Сеј фу дин еф. Ке му ра-Вла ди мир Ћо ро вић, на ве де но де ло, док. 2, 414. 
Про ме на оде ће ко ја се по ми ње у прак си је зна чи ла да љу ди из прат ње ми тро-
по ли та Је ре ми је мо гу у од ре ђе ним си ту а ци ја ма обу ћи оде ла ка рак те ри стич на 
за му сли ма не, ка ко не би би ли уз не ми ра ва ни то ком вр ше ња сво је ми си је, што 
као прак са ни је би ло рет ко. Ми тро по лит Је ре ми ја је за опу но мо ће ни ка ко ји 
тре ба да при ку пи ду го ве име но ван исте го ди не ка да се по ву као са ра јев ски 
ми тро по лит Се ра фим. Не мо гућ ност, или не до ста так во ље да оштри јим ме ра-
ма при ку пи за о ста ле па три јар шиј ске да жби не, мо гли би би ти и узрок Се ра-
фи мо вог по вла че ња са ар хи је реј ског пре сто ла. 

20  Та ко је, на при мер, хер це го вач ки ми тро по лит Јо сиф 1835. по ву чен из 
епар хи је да би по стао члан Све тог си но да, али је и да ље фор мал но остао на 
ње ном че лу. ка сни је је име но ван за ми тро по ли та Ди ми три ја де, да би се,на 
кра ју, опет вра тио у Хер це го ви ну. Не дељ ко Ра до са вље вић, Хер це го вач ки ми
тро по ли ти 1766–1878, Исто риј ски ча со пис 57, Бе о град 2008, 183.

21  Због бе за ко ња ко је је чи нио у сво јој епар хи ји 1814–1815, на при мер, 
ужич ко-ва љев ски ми тро по лит Да ни ло II Јо ва но вић Aла ук је од лу ком па три-
јар ха ка жњен стро гим про гон ством у ма на стир Ме те о ри, уз ми ни мал но ме-
сеч но нов ча но из др жа ва ње. Тек по сле шест го ди на, 1821, ка зна му је убла-
же на и он је иза бран за ни шког ми тро по ли та. Исти, Пра во слав на цр ква у Бе
о град ском па ша лу ку 1766–1831, упра ва Ва се љен ске па три јар ши је, 189–192.
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др жав них или ду хов них вла сти.22  По сто јао је и још је дан раз лог, не 
цр кве не, већ лич не при ро де. Не ки од ар хи је ре ја же ле ли су да се по-
ву ку у ми ран ма на стир ски жи вот, обич но у брат ство из ког су по те-
кли, као што је то био слу чај са ми тро по ли том Се ра фи мом, ко ји се 
на кра ју вра тио у Рил ски ма на стир. 

Раз лог од ла ска ми тро по ли та Ки ри ла на осно ву при сти гле па-
три јар шиј ске гра ма те ни је мо гу ће утвр ди ти, али с об зи ром на то да 
се не по ми њу ни ка кве ка зне ни ти пре ме шта ји, већ са мо цр кве ни по
сло ви, мо же се прет по ста ви ти да је реч или о уна пре ђе њу, или пре-
ме шта ју у дру гу епар хи ју. То по сред но по твр ђу је и бе рат но вог са ра-
јев ског ми тро по ли та Пај си ја. У том бе ра ту, из да том 28. мар та 1780, 
на во ди се да му ми тро по лит Ки рил до бро вољ но усту па епар хи ју. 
По ред оп штих ме ста за ову вр сту ис пра ве, дру ги по да ци о но вом 
ми тро по ли ту, сем да је вре дан, да до бро по зна је на род не оби ча је, и 
да је иза бран од па три јар ха и са бо ра ар хи је ре ја, у овом до ку мен ту 
ни су на ве де ни.23  

Вре ме упра ве ми тро по ли та Пај си ја би ло је сло же но, јер су се 
спољ но по ли тич ке окол но сти, про у зро ко ва не да љим отва ра њем Ис-
точ ног пи та ња, го то во увек од ра жа ва ле и на по ло жај осман ских хри-
шћан ских по да ни ка. Ми тро по лит Пај си је мо рао је да во ди ра чу на 
о сво јим од но си ма са цен трал ном вла шћу, али и са ло кал ним вла-
сти ма, ко је ни су увек ис пу ња ва ле на ред бе из Ца ри гра да. Исто та ко, 
ње гов за да так по ста вљен од Па три јар ши је био је да вер ни ке шти ти 
ка ко од не за ко ни тих по сту па ка ло кал них вла сти, та ко и од не про ми-
шље них по зи ва на аван ту ри стич ке по ду хва те, као што је по ди за ње 
устан ка за осло бо ђе ње од осман ске вла сти без ика квих из гле да за 
успех. Еко ном ски моћ на са ра јев ска цр кве на оп шти на та ко ђе је био 
би тан чи ни лац са ко јим је мо рао да на ђе за јед нич ки је зик у по гле ду 
ње них пра ва и оба ве за. 

22  Ди о ни си је Па па зо глу, бе ог рад ски ми тро по лит, ста вио се у вре ме по-
след њег хаб збур шко-осман ског ра та 1788-1791. у про па ганд ну слу жбу беч ког 
дво ра, по зи ва ју ћи Ср бе да се при дру же у ра ту про тив Осман ског цар ства. За-
то је 1791. еми гри рао, а Па три јар ши ја га је фор мал но сме ни ла и по ста ви ла 
дру гог ми тро по ли та, Ме то ди ја, на ње го во ме сто. Исто, 178–179. 

23  Сеј фу дин еф. Ке му ра-Вла ди мир Ћо ро вић, на ве де но де ло, док 7, 422.
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С об зи ром на до га ђа је ко ји ће усле ди ти на кон ње го ве ин тро-
ни за ци је, те за дат ке ни је би ло јед но став но ис пу ни ти. При пре-
ма ју ћи се за мо гу ћи рат про тив Осман ског цар ства, Хаб збур шка 
мо нар хи ја пред у зе ла је низ из ви ђач ких ак тив но сти, ка ко би се 
ње на вој ска што бо ље упо зна ла са ду би на ма Бал ка на и при пре-
ми ла за успе шан про дор. Те ак тив но сти ни су спро во ђе не са мо у 
Бе о град ском па ша лу ку, где је му сли ман ског ста нов ни штва би ло 
ма ло, већ и у Бо сни, и то нај ви ше у пре де ли ма ко је је об у хва-
та ла Са ра јев ска ми тро по ли ја. Фра ње вач ки ред у Бо сни пр ви је 
по зван да у тим ак тив но сти ма уче ству је, али је од зив био слаб. 
Ма ла фра ње вач ка за јед ни ца, по у че на ис ку ством из ра ни јих ра-
то ва, др жа ла се по стра ни ра ди соп стве ног оп стан ка. На су прот 
то ме, пра во слав но све штен ство по ка за ло је же љу да са ра ђу је у 
тим по ду хва ти ма. Све ште ни ци из Бо сан ске кра ји не и се вер не 
Бо сне са ра ђи ва ли су са хаб збур шким офи ци ри ма ко ји су им, 
као и у Бе о град ском па ша лу ку, при до да ти као ђа ко ни или слу ге 
при ли ком при ку пља ња ми ло сти ње. Иа ко им је обе ћа на нов ча на 
на кна да, ова ак ци ја би ла је да ле ко ма њег оби ма не го у Бе о град-
ском па ша лу ку. Раз ло га за то би ло је ви ше, али је основ на пре-
пре ка би ла број ност му сли ман ског ста нов ни штва и гар ни зон-
ских ме ста, као и ур ба них цен та ра, што је ми си ју чи ни ло знат но 
те жом.24 При до би ја ње пра во слав них ста нов ни ка Бо сан ског па-
ша лу ка за са рад њу са хаб збур шком вој ском от по чео је и бач ки 
епи скоп Јо ван Јо ва но вић, још у вре ме док је у 1784–1786. био 
гор њо кар ло вач ки вла ди ка.25 Та кве ак тив но сти би ле су опа сне за 
ло кал но ста нов ни штво, али и ми тро по ли та и све штен ство, јер 
су код осман ских вла сти мо гле да их ис ком про ми ту ју и из ло же 
од ма зди. Ми тро по лит Пај си је сва ка ко је знао за њих, али не ма 
рас по ло жи вих из во ра ко ји би по твр ди ли да их је одо бра вао, или 
да је по ку ша вао да их спре чи. Ипак, ја сно је да му је основни задатак

24 Ва со Чу бри ло вић, Бо сан ски фрај ко ри у ау стри скотур ском ра ту 
17881791, Браство XXVII, Бе о град 1933, 4–6.

25  Исто, 8.
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био ду хов на ми си ја и бри га о по ве ре ним вер ни ци ма, и да у ми-
тро по ли ју из Па три јар ши је си гур но ни је ис пра ћен да би ра дио 
на по ди за њу устан ка. 

У вре ме по след њег хаб збур шко-осман ског ра та 1788–1791, 
и по ред про кла ма ци је фелд мар ша ла Ла си ја, из о стао је оп шти 
хри шћан ски уста нак у Бо сни, и то у стра те шки нај ва жни јим, по-
гра нич ним обла сти ма. Про дор у се ве ро за пад ну Бо сну ни је те као 
по пла ну, а ло кал не осман ске сна ге би ле су до бро опре мље не и 
вр ши ле су стал не про тив у да ре, па је је ди на зна чај ни ја по сле ди ца 
тих зби ва ња би ло исе ља ва ње пра во слав них по ро ди ца са под руч-
ја ко је је за по се ла хаб збур шка вој ска у Вој ну гра ни цу. Од вој но 
спо соб них му шка ра ца фор ми ра не су, као и на про сто ру Бе о град-
ског па ша лу ка, до бро во љач ке је ди ни це, фрај ко ри, под ко ман дом 
пу ков ни ка Јо ва на Ко ва че ви ћа и пот пу ков ни ка Фи ли па Ву ка со ви-
ћа.26  Те је ди ни це, ме ђу тим, ни из бли за ни су има ле ва жну уло гу 
као фрај ко ри ко ји су де ло ва ли на про сто ру Бе о град ског па ша лу-
ка. Ма ло број ни и нео бу че ни они ни су би ли спо соб ни за зна чај ни је 
опе ра ци је у ду би ни осман ске те ри то ри је, а ко ман дан ти ре гу лар-
них тру па тра жи ли су да се њи хо ви при пад ни ци не ме ша ју са 
дру гим је ди ни ца ма. Ови фрај ко ри рас пу ште ни су сеп тем бра и 
ок то бра 1791, а ре зул тат рат них опе ра ци ја на про сто ру Бо сан-
ског па ша лу ка био је од ла зак де ла ста нов ни штва у еми гра ци ју, 
иа ко је Сви штов ски мир скло пљен 4. ав гу ста 1791, га ран то вао 
ам не сти ју свим уче сни ци ма ан ти о сман ских ак тив но сти.27  

Осман ске вла сти су, са сво је стра не, та ко ђе учи ни ле све што 
је мо гу ће да до ма сов ног устан ка не до ђе. Иа ко су окол но сти 
би ле не ре дов не, хри шћан ско ста нов ни штво је уми ри ва но, ње го-
ва ми гра ци ја је спре ча ва на, а у не ким кра је ви ма је од у зи ма но 
и оруж је. По ред то га, вр ше на је и мо би ли за ци ја пра во слав них, 
ко ји су де ло ва ли у скло пу осман ских је ди ни ца, а нај ви ше их је 
би ло у по са да ма гра до ва и у ко мо ра ма ве ћих фор ма ци ја.28 Ши ре ве сти 

26  Исто, 21–23.
27  Мир у Сви што ву скло пљен је 4. ав гу ста 1791. Исто, 30–31.
28  Исто, 18.
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са ра ти шта о осман ским ус пе си ма, страх од не из ве сно сти на кон 
пр вих хаб збур шких по ра за, али и ко му ни ка ци ја са вла сти ма ко је 
су се, по ред од ре ђе них на си ља, ипак ста ра ле да одр же ред и за-
шти те ста нов ни штво, учи ни ли су да на ме ра о по ди за њу оп штег 
устан ка бу де осу је ће на. 

Де ло ва ње са ра јев ског ми тро по ли та Пај си ја је, као и у слу-
ча је ви ма дру гих ар хи је ре ја у по гра нич ним обла сти ма, би ло под 
чвр стом кон тро лом осман ских вла сти. У Бо сан ском па ша лу ку 
де ша ва ло се да у кри зним вре ме ни ма ми тро по ли ти бу ду по зва ни 
у Трав ник као јем ци за мир но по на ша ње ра је, и не мо же се ис-
кљу чи ти мо гућ ност да се то де си ло и у вре ме по след њег хаб збур-
шко-осман ског ра та. Осим то га, ар хи је ре ји су има ли оба ве зу да 
вер ни ци ма ша љу про кла ма ци је са по зи ви ма на ода ност сул та ну 
и др жав ним вла сти ма. Хаб збур шке вла сти оства ри ле су ко му ни-
ка ци ју са бе о град ским ми тро по ли том Ди о ни си јем Па па зо глу ом, 
ко ји се отво ре но ста вио у њи хо ву слу жбу, и 1791. еми гри рао, по-
став ши по сле то га бу дим ски вла ди ка. За раз ли ку од ње га, ми-
тро по лит Пај си је остао је у епар хи ји, ме ђу сво јим вер ни ци ма, 
де лу ју ћи код ло кал них вла сти у ци љу њи хо ве за шти те, и та ко је 
ис пу нио ва жан део сво је ми си је. 

Већ је на по ме ну то да је сва ки да бро бо сан ски ми тро по лит 
мо рао да во ди ра чу на о спе ци фич ном од но су са са ра јев ском цр-
кве ном оп шти ном. У по чет ку ње го ве упра ве ти од но си ве ро ват-
но ни су би ли нај бо љи. Вла ди слав Ска рић на во ди да су се са ра-
јев ски хри шћа ни 25. апри ла 1785. жа ли ли на ми тро по ли та да је 
тра жио од на ро да ви ше при хо да не го што је би ло од ре ђе но по 
бе ра ту. Иа ко се не по ми ње ње го во име, то је мо гао би ти са мо 
ми тро по лит Пај си је. На ову жал бу из Ца ри гра да је као од го вор 
сти гао фер ман у ко ме се тач но на во ди ко је да жби не и у ком из-
но су ми тро по лит мо же зах те ва ти.29 На осно ву да тих по да та ка, 
ме ђу тим, не мо же се са си гур но шћу ре кон стру и са ти ток ових до-
га ђа ја, јер је мо гу ће да је ми тро по лит по тра жи вао и не ке ду го ве,

29  Вла ди слав Ска рић, на ве де но де ло, 46.
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или је сма трао да по ла же пра во и на део ње не имо ви не, за то што 
мо жда још увек ни је по твр дио њен ста тут. Ме ђу тим, од но си ми-
тро по ли та Пај си ја и са ра јев ске цр кве не оп шти не по ста ли су 
знат но бо љи на кон што је, на зах тев ње них епи тро па и углед них 
гра ђа на, ус пео да из деј ству је фер ман ко јим се до зво ља ва об но ва 
цр кве из го ре ле у по жа ру 1. ју ла 1788.30 Мол ба гра ђа на Са ра је ва 
ми тро по ли ту Пај си ју на пи са на је 6. (17) ја ну а ра 1793. Ра до ви су 
за вр ше ни де цем бра те го ди не, а у знак за хвал но сти од лу че но је 
да се име ми тро по ли та Пај си ја увек по ми ње у ли тур ги ји ко ја се 
у са ра јев ској цр кви слу жи.31  Ми тро по лит Пај си је је 20. (31) ок-
то бра 1794. из дао ди пло му хи лан дар ским је ро мо на си ма Ав ксен-
ти ју и Пар те ни ју да у ње го вој епар хи ји мо гу при ку пља ти ми ло-
сти њу за свој ма на стир. По себ на од ли ка овог ге ста је у то ме што 
је про и гу ма ну, је ро мо на ху Ав ксен ти ју, као углед ном ду хов ни ку 
до пу ште но да вр ши од ре ђе не све ште не рад ње (осве ће ње во ди це, 
ис по ве да ње...), али му ни је да та  ни ка ква па ро хи ја. Са ма по ве ља 
и ди пло ма тич ки је за ни мљи ва, јер је пи са на дво сту бич но, на грч-
ком и срп ском је зи ку.32 

Ми тро по лит Пај си је је, по ред већ по ме ну тог ви кар ног епи-
ско па Јо а ни ки ја, ко ји је по стао ра шко-при зрен ски и скен дер ски-
ми тро по лит, ка сни је имао још јед ног ви ка ра. То је био ар хи је реј 
ко ји се та ко ђе звао Јо а ни ки је, 1804. je по стао звор нич ки ми тро-
по лит.33  

На че лу Са ра јев ске ми тро по ли је Пај си је је остао до 1802, ка-
да је умро при род ном смр ћу. У си џи лу Ца ре ве џа ми је у Са ра јеву

30  По жар је из био у ку ћи јед ног је вреј ског тр гов ца и бр зо се ши рио гра-
дом, јер је нај ве ћи број мла ђих и спо соб них му шка ра ца ко ји су мо гли спре чи-
ти ње го во ши ре ње био мо би ли сан. Исто, 47. 

31  Исто, 48, 154.
32 Не дељ ко В. Ра до са вље вић, Ду ши ца Стој ко вић, По ве ља са ра јев ског 

(да бро бо сан ског) ми тро по ли та Пај си ја, да та хи лан дар ским мо на си ма о 
пра ву на при ку пља ње ми ло сти ње, Збор ник за исто ри ју БиХ 7, Бе о град 2012, 
111–119. 

33 Исти, Ви кар ни епи ско пи Да бро бо сан ске ми тро по ли је 1766–1878, 
Исто риј ски ча со пис 62, Бе о град 2013, 173–174. 
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са чу ван је пре пис бе ра та од 13. но вем бра 1802, у ко ме се на во-
ди да је ми тро по лит умро, и да је на род за мо лио да се име ну је 
ње гов на след ник. Све ти си нод Ве ли ке цр кве је на ње го во ме сто 
иза брао и сул та ну пред ло жио ми тро по ли та Ка ли ни ка. Сул тан је 
тај из бор по твр дио и но вом ми тро по ли ту из дао уо би ча је ни бе рат. 34 

У Да бро бо сан ској ми тро по ли ји, но во и за бра ног ми тро по ли та Ка ли-
ни ка до че као је ви кар ни епи скоп, ти ту лар ни ми тро по лит кра тов-
ски Јо а ни ки је.35 Вре ме упра ве ми тро по ли та Ка ли ни ка нај ве ћим 
де лом се по ду да ра ло са рат ним пе ри о дом Срп ске ре во лу ци је, 
што је по ло жај хри шћан ског ста нов ни штва у Бо сан ском па ша-
лу ку учи ни ло знат но сло же ни јим не го до та да. 

Зби ва ња у Бе о град ском па ша лу ку, у ко ме је до шло до уби-
ства за ко ни тог ве зи ра и пре у зи ма ња вла сти од од мет ну тих ја ни-
ча ра, по др жа них од од мет ни ка Осман Па зван-оглуа из Ви дин-
ског сан џа ка, би ла су све вре ме уско по ве за на са до га ђа ји ма у 
Бо сан ском па ша лу ку, у ко ме је цен трал на власт има ла чвр шћу 
кон тро лу. Ка да је ја ну а ра 1801. уби јен бе о град ски ве зир, Ха џи Му-
ста фа-па ша Ши ни ко глу, упра ву над про вин ци јом пре у зе ле су ста ре-
ши не од мет ну тих ја ни ча ра, да хи је, ко је су пот пу но по ни шти ле по-
лу а ут ном ни ста тус пра во слав ног ста нов ни штва, по твр ђен са ви ше 
фер ма на, од ле та 1793. до фе бру а ра 1794. На кон са зна ња да су 
срп ски обор кне зо ви и дру га углед на ли ца, за јед но са му сли ма-
ни ма ло јал ним Ца ри гра ду пла ни ра ли по ди за ње устан ка про тив 
њи хо ве упра ве, да хи је су се од лу чи ле на ра ди кал не ме ре ко је би 
то спре чи ле: по тој за ми сли, кне зо ви и нај у глед ни ји све ште ни ци 
би ли би уби је ни, а иста од ма зда би се при ме ни ла и на све му шке 
ста нов ни ке Бе о град ског па ша лу ка ко ји су у вре ме по след њег 
осман ско-хаб збур шког ра та (1788-1791) има ли де сет и ви ше го-
ди на, док би оста так ста нов ни штва био при мо ран да при хва ти 

34  Сеј фу дин еф. Ке му ра-Вла ди мир Ћо ро вић, на ве де но де ло, док. 10, 426.
35  Не дељ ко В. Ра до са вље вић, Ви кар ни епи ско пи Да бро бо сан ске ми тро

по ли је 1766–1878, 174.
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ислам.36 Та ко ра ди кал не ме ре ни су има ле го то во ни ка квих из-
гле да на успех, по себ но ако се има у ви ду опре мље ност ло-
кал них Ср ба оруж јем из вре ме на док су слу жи ли у је ди ни ца ма 
Ха џи Му ста фа-па ше. Тре ба, та ко ђе, ис та ћи и то да цен трал на 
власт, ко ја је узур па то ре са мо при вид но при зна ла док се не ре ши 
про блем Осман Па зван-оглуа, са тим пла ном да хи ја ни је има-
ла ни ка кве ве зе, и да је он био су про тан ка ко ше ри ја ту, та ко и 
до та да шњој др жав ној прак си.37 Пре це нив ши сво је сна ге и пот-
це нив ши мо гућ ност хри шћа на да се од то га од бра ни, да хи је су 
по чет ком 1804. от по че ле се чу кне зо ва, у ко јој је стра да ло пре ко 
70 нај у глед ни јих Ср ба. Њи хо ва по след ња жр тва био је углед ни 
ар хи ман дрит Ха џи Ру вим Не шко вић. На кон то га, 2 (14) фе бру а-
ра, по диг ну та је бу на про тив да хи ја, од но сно Пр ви срп ски уста-
нак, ко ји ће бр зо пре ра сти пр во бит но ло кал ни зна чај. Пре де ли 
Бо сан ског па ша лу ка, а са мим тим и пра во слав них ми тро по ли ја 
на ње го вом про сто ру, би ће од та да не по сред но из ло же ни ути ца ји ма 
тих зби ва ња.

НедељкоВ.Радосављевић

36  Ду шан  Пан те лић, Бе о град ски па ша лук пред Пр ви срп ски уста нак 
1794–1804, Бе о град 1949, 417–419; Ка срп ској ре во лу ци ји, ИСН IV/1 (Слав ко 
Га ври ло вић), 429.

37  Је ди ни осман ски вла дар ко ји је имао слич ну иде ју, да хри шћан ско 
ста нов ни штво Ца ри гра да пре ве де у ислам а цр кве пре тво ри у џа ми је, твр де ћи 
да се град ни је пре дао већ да је у це ло сти био осво јен, био је Се лим I Ја вуз 
(1512–1520). Од то га су га, на мол бу па три јар ха, од го во ри ли ве ли ки ве зир и 
дру ги углед ни му сли ма ни, јер је на ме ра би ла су прот на ше ри јат ском пра ву и 
при ви ле ги ја ма ко је је Мех мед Осва јач дао Ге на ди ју Схо ла ри су, пр вом па три-
јар ху по за у зи ма њу гра да. O то ме шта се хри шћа ни ма спре ма ло па три јар-
ха Те о леп та I оба ве стио је упра во ве ли ки ве зир, Пи ри Мех мед-па ша. Steven 
Runciman, The Great Church in Captivity, Cambridge 1968, 189–190. Тај при мер 
из већ да ле ке про шло сти ко ји се од но сио на пре сто ни цу, сва ка ко ни је био 
узор да хи ја ма, ко ји за ње га мо жда ни су ни зна ли. 
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DABROBOSNIAN METROPOLIS IN ECUMENICAL PATRIARCHY 
(1766-1804)

In 1766 Patriarchy of Peć was abolished, and it’s eparchies became a part of 
the Ecumenical Patriarchy. Dabrobosnian Metropolis, which borders were definitely 
established after the Belgrade Peace in 1739, in that time it was the largest orthodox 
eparchy with Serbian believers. It’s leader was archbishop Serafim, who originated 
from significant Rilski Monastery. Canceling the autocephaly of Patriarchy of Peć 
did not lead to relevant changes in Dabrobosnian Metropolis, because it’s leader 
was the same archbishop, who performed his spiritual mission quite well. After his 
request of retreiving into his monastery, he was replaced by new archbihsop, Kiril, 
who was leading the Metropolis for three years, until 1779, after which he went 
to Konstantinopolis. In 1780 his successor became archbishop Pajsije, who was 
leading Dabrobosnian Metropolis in very sensitive time, especially during the last 
habsburg – ottoman war from 1788 to 1791. Hostility towards Christians in that 
time in Bosnian Eyalet was increasing, because the Habsburg army called them for 
rebelion, and Pajsije was trying at the Porta to protect believers, telling them not to 
involve themselves in avanturistic moves for liberation, since there were no signs of 
it’s success. Even thoug in the begining he had misunderstanding with economicly 
powerfull Sarajevo Church Parish, he managed at the Porta in Konstantinopolis 
in 1793 to get the permision for reparation of the church in Sarajevo, which was 
destroyed in a fire, and by that he gained it’s support and gratitute. Pajsije was the 
leader of the Eparchy until 1802, when he was inherited by archbishop Kalinik. 
After only two years of his leadership, the First Serbian Rebelion broke out, which 
significantly had an influence on the events in Bosnian Eyalet and in Dabrobosnian 
Metropolis in general. 

KEY WORDS: Ottoman Empire, Patriarchy of Peć, Ecumenic Patriarchy, 
Dabrobosnian Metropolis, Sarajevo, church, archbishops, believers.

ДАБРОБОСАНСКА МИТРОПОЛИЈА У ВАСЕЉЕНСКОЈ...





                                                                                  УДК 94(4)''1856/1862''

KNE@EVINA SRBIJA U 
DIPLOMATIJI

VELIKE BRITANIJE I FRANCUSKE
POSLE MIROVNE KONFERENCIJE 

1856. GODINE

Ап стракт: По сле Крим ског ра та, у ко ме је Ру си ја по ра же на 
од че твор не ко а ли ци је, Ср би ја је, од лу ка ма Па ри ског ми ра, уме сто 
ру ског па тро на та до би ла ко лек тив ну га ран ти ју ве ли ких си ла. По ли-
ти ке Лон до на и Па ри за пре ма Ср би ји би ле су раз ли чи те али их је 
спа јао ан ти ру ски став. Ве ли ка Бри та ни ја је ин си сти ра ла на це ло ви-
то сти Тур ске Ца ре ви не уз ми ни мал не уступ ке Ср би ји и по ро бље-
ним хри шћа ни ма. Фран цу ска под те ре том до га ђа ја у Ита ли ји при-
бли жа ва ла се Ру си ји а од Ср би је зах те ва ла очу ва ње ми ра.

Кључ не ре чи: Ср би ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска, ди-
пло ма ти ја, Крим ски рат, Па ри ски мир 1856, не у трал ност, про тек то-
рат, ко лек тив на га ран ти ја.

Што је ви ше тра јао, Крим ски рат је све сво је уче сни це све 
ви ше ис цр пљи вао и у људ ском и у еко ном ском по тен ци ја лу. Ни 
Ру си ја ко ја је би ла по бе ђе на, али не и по ни же на, ни је пру жи ла 
от пор са зи ва њу Па ри ске ми ров не кон фе рен ци је фе бру а ра 1856. 
го ди не. Пре ста нак ра та је био до бро до шао и ва зал ној Кне же ви-
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ни Ср би ји. Ус пев ши да оста не не у трал на за вре ме ра та, Ср би ја 
је, кроз тр го ви ну, има ла еко ном ске ко ри сти. Ме ђу тим, пр о бле ми 
ко ји су је угро жа ва ли за се ни ли су ту ко рист. То ком ра та те шко је 
одо ле ва ла при ти сци ма ве ли ких си ла. Ру си ја је, час ви ше час ма-
ње, ра чу на ла на то да Ср би ја об ја ви рат Тур ској или бар да по ша-
ље ве ћи број до бро во ља ца. Тур ска је на го ве шта ва ла да би би ло 
ло гич но да Ср би ја за ра ти на ње ној стра ни јер јој је би ла ва зал на 
кне же ви на. Ау стри ја ни је кри ла на ме ру да пре вен тив но оку пи ра 
Бе о град па, мо жда, и не ке ве ће де ло ве Ср би је. Фран цу ска се ово-
ме оштро су прот ста ви ла у Бе чу а срп ском кне зу Алек сан дру Ка-
ра ђор ђе ви ћу и вла ди са ве то ва ла не у трал ност. Ве ли ка Бри та ни ја 
је, та ко ђе, хте ла да Ср би ја оста не не у трал на. Ипак, Лон дон би, у 
сва ком слу ча ју, у Бе о гра ду ра ди је гле дао Ау стри јан це не го Ру се.

Два чла на Па ри ског ми ров ног уго во ра од 30. мар та 1856. го-
ди не (§§ 28 и 29) од но си ли су се на Кне же ви ну Ср би ју. У оба 
чла на би ла је по јед на но ви на и по јед на по твр да ста рог. Но во 
ве о ма ва жно за Ср би ју би ло је то што она ви ше ни је би ла под 
ис кљу чи вим пр о тек то ра том Ру си је већ „под ко лек тив ном га ран-
ти јом си ла уго вор ни ца„. Ако је пр о тек то рат под ра зу ме вао и ту-
тор ство оно је са да от па ло. Ср би ји је по твр ђе на не за ви сна упра-
ва и пу на сло бо да у ве ро и спо ве сти, за ко но дав ству, тр го ви ни и 
пло вид би. У сле де ћем, 29. чла ну, Пор ти је по твр ђе но пра во да 
др жи гар ни зо не у твр ђа ва ма у Ср би ји. Исто вре ме но, утвр ђе но 
је да у Ср би ји не мо же би ти ни ка кве ору жа не ин тер вен ци је „без 
прет ход ног до го во ра ме ђу си ла ма уго вор ни ца ма“.

Ова два чла на би ла су пот пу но у скла ду са фран цу ско-бри тан-
ском на ме ром да се ру ски ути цај на Тур ску и њој ва зал не кне же ви-
не што ви ше ума њи. До ду ше, ин те ре си глав них са ве зни ца у ра ту, 
Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске, ни су би ли пот пу но јед на ки. Већ 
то ком ми ров не кон фе рен ци је у Па ри зу, Фран цу ска је, због на ме-
ра ва них по те за у Ита ли ји и пре ма ис точ ним др жа ва ма, по че ла да 
се при бли жа ва Ру си ји. Ве ли ка Бри та ни ја је ве ро ва ла да са рад ња 
са Ау стри јом обез бе ђу је су зби ја ње ру ских на ме ра на Бал ка ну и 
очу ва ње уз др ма не Тур ске. Ипак, ни Ве ли ка Бри та ни ја ни Фран-
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цу ска ни су хте ле да се су ви ше уда ље јед на од дру ге. По што још 
ни су пре бо ле ле ру со фо би ју већ 15. апри ла 1856. скло пи ле су са 
Ау стри јом тај ни уго вор ко јим су га ран то ва ле не за ви сност и ин-
те гри тет Тур ске.

Ни по сле Па ри ског ми ров ног уго во ра Ср би ја ни је би ла у 
бо љем по ло жа ју код ве ли ких си ла. За хва љу ју ћи ау стро фил ској 
по ли ти ци кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа ути цај Ау стри је у 
Ср би ји је ја чао али је ау стриј ски бес пре ма Ср би ји због ње ног 
др жа ња у вре ме Крим ског ра та остао. Ру си ја је би ла ве о ма љу та 
на кне за Алек сан дра због ње го вог ау стро фил ства. У Ср би ји је 
по сто ја ла ја ка про за пад на стру ја ко ја, ипак,  ни је би ла до вољ но 
сна жна да обез бе ди знат ни ју на кло ност за пад них си ла.

Сла ба за ин те ре со ва ност две ју за пад них си ла за Ср би ју би ла је 
при вид на. Кра јем сеп тем бра 1857. го ди не у Ср би ји је от кри ве на за-
ве ра под ру ко вод ством Сте фа на Сте фа но ви ћа – Тен ке (тзв. Тен ки на 
за ве ра) и по хап шен је чи тав низ љу ди ко ји су би ли на вр ху по ли-
тич ког жи во та Кне же ви не (Цвет ко Ра јо вић, Ра ја Да мја но вић, Па-
вле Ста ни шић, Па ун Јан ко вић и дру ги). Ве о ма су ро во по сту па ње 
по ли ци је пре ма за тво ре ни ци ма на ве ло је пред став ни ке опо зи ци-
је ко ји су оста ли на сло бо ди да се обра те ве ли ким си ла ма. Они 
су се по зи ва ли на 17. члан Уста ва из 1838. го ди не (тзв. Тур ски 
устав; про чи тан на Ка ле мег да ну 13/25. фе бру а ра 1839) по ко ме 
кнез ни је мо гао да сме њу је и по ста вља са вет ни ке у Со вје ту ка-
да је и ка ко је хтео. Њи хо во сме њи ва ње мо гло се из вр ши ти са-
мо уз са гла сност Пор те. Прак тич но, овај Устав је био по твр ђен 
и Па ри ским ми ров ним уго во ром те су ве ли ке си ле би ле ду жне 
да га шти те. Упор на ак ци ја фран цу ског ам ба са до ра у Ца ри гра ду 
Еду а ра Тув не ла (E. A. Thouvenel) и кон зу ла у Бе о гра ду Де зе са ра 
(Bernard des Essard) и му дра на ме ра Пор те да ис ко ри сти при ли ку 
и на гла си сво ју власт у Ср би ји уро ди ли су пло дом те је од лу че но 
да Пор ти на ми си ја по сре ду је и пре су ди у спо ру из ме ђу кне за и 
опо зи ци је. На рав но да се Ве ли ка Бри та ни ја, ко јој је би ло ве о ма 
ва жно да очу ва це ло куп ност Тур ске и свог ка пи та ла у њој, ни-
је про ти ви ла. По ло жај Ау стри је био је та кав да ни је сме ла да 
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се про ти ви Фран цу ској а Ру си ја ни је има ла ин те ре са да шти ти 
кне за Алек сан дра. Мар та 1858. го ди не у Бе о град је до шао тур-
ски ко ме сар, вр стан ди пло ма та, Етем Па ша. Ре зул тат ње го ве ми-
си је би ло је по ми ло ва ње осу ђе ни ка и, бар, при вид но из ми ре ње 
опо зи ци је и кне за. По „Етем-па ши ном за ко ну“ кне же ва власт је 
су же на а по твр ђе на је не за ви сност Со вје та и та ко успе шно ма ни-
фе сто ва но Пор ти но ме ша ње у уну тра шње по сло ве Ср би је. Ма да 
кон зул Де зе сар ни је ус пео да кнез Алек сан дар бу де на те ран на 
остав ку, јак фран цу ски ути цај на до га ђа је у Ср би ји био је ве о ма 
ја сан.

Бур ни по че так 1858. го ди не ни је обе ћа вао њен ми ран крај. 
Опо зи ци ја, на че лу са Или јом Га ра ша ни ном, Ми шом Ана ста си-
је ви ћем и То мом Ву чи ћем-Пе ри ши ћем, по ста ја ла је све гла сни ја. 
Док су се дру ги кон зу ли су здр жа ва ли од ко мен та ра, фран цу ски 
кон зул Де зе сар је отво ре но го во рио про тив кне за. Је ди ни на чин 
да се сру ши кнез Алек сан дар би ло је са зи ва ње на род не скуп шти-
не. Пор та то ни је хте ла али су европ ске си ле, из у зев ши Ау стри ју, 
ми сли ле дру га чи је. Ру си ја ни је во ле ла кне за Алек сан дра и би ла 
је ра да да на ње го вом ме сту гле да не ког ко јој је на кло њен. За ла-
жу ћи се за са зва ње на род не скуп шти не и, чак, по ми њу ћи Или ју 
Га ра ша ни на као мо гу ћег кан ди да та за кне жев ско ме сто, Де зе сар 
ни је за прин цип имао на че ло на род но сти, већ је оства ри вао план 
сво је вла де да се не отва ра ис точ но пи та ње док се не ре ши пи та-
ње Ита ли је. Бри тан ски ам ба са дор у Ца ри гра ду сер Хен ри Бул-
вер (Henry Bulwer) се, пр о ла зе ћи кроз Бе о град, ни је ту за др жао 
са мо да би ре шио про блем ко ји је на стао ка да је је дан Ар ба нас 
из тур ске стра же ра нио бри тан ског кон зу ла Фон блан ка (Thomas 
de Grenier de Fonblanque). Бул вер је ов де по др жао гру пу срп ских 
во де ћих по ли ти ча ра ко ји су на ме ра ва ли да са зо ву на род ну скуп-
шти ну.

Зна чај но је то што је Скуп шти на свој рад по че ла из ја вом 
за хвал но сти европ ским си ла ма за оне од ред бе у Па ри ском ми ру 
ко је су се ти ца ле Ср би је. Бри та ни ја је убр зо убла жи ла свој став 
стал не за шти те Тур ске а Ау стри ја је, још пре по чет ка за се да ња 
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Скуп шти не, од у ста ла од на ја вље не оку па ци је Бе о гра да. Кон зу ли 
ве ли ких си ла у Бе о гра ду, ве ро ват но, ни су за бе ле жи ли у сво јим 
из ве шта ји ма све сво је ак ци је и су сре те али си гур но је да ни су ни 
оме та ли рад Скуп шти не ни ти су пру жа ли по др шку кне зу чи ји је 
пад по стао не ми но ван.

Ка да је по но во до шао у Ср би ју по чет ком 1859. го ди не, кнез 
Ми лош Обре но вић је имао на ме ру да, сла њем де ле га ци је у Ца-
ри град, по кре не три пи та ња: на след ство кне жев ства, про ме на 
Уста ва из 1838. го ди не и исе ља ва ње Ту ра ка на ста ње них у Бе о гра-
ду ван твр ђа ва. За спро во ђе ње ових ци ље ва би ли су му по треб ни 
ми шље ње и по др шка европ ских дво ро ва па је упу тио свог си на 
Ми ха и ла да, то ком апри ла и ма ја 1859. го ди не, оби ђе европ ске 
пре сто ни це. Кнез Ми ха и ло је у Па ри зу ле по при мљен. Уру чио 
је фран цу ској вла ди ме мо ран дум ко ји је по чи њао жал бом на по-
вре де уго вор них пра ва Ср би је од стра не Тур ске а за вр ша вао се 
по ну дом рат ног са ве за про тив Тур ске и Ау стри је. Срп ски кнез 
је ну дио оно што Фран цу ска ни ка ко ни је сме ла да до зво ли: по кре-
та ње ис точ ног пи та ња у вре ме при пре ма за рат у Ита ли ји. За то 
је кнез-Ми ха и лу са ве то ва но да Ср би ја „на сва ки на чин“ одр жи 
мир. При јем у Лон до ну је био знат но хлад ни ји. Кне зу Ми ха и лу 
је ста вље но до зна ња да Ве ли ка Бри та ни ја Ср би ју сма тра са мо 
тур ским ва за лом. Исти на, кра јем мар та 1859. го ди не Бри та ни ја 
је упо зо ри ла Тур ску да пре ста не са га же њем пра ва Ср би је. То је 
био знак пр вог по пу шта ња бри тан ске кон зер ва тив не по ли ти ке 
на Бал ка ну али је и то по пу шта ње би ло у функ ци ји ге не рал не 
бри тан ске по ли ти ке одр жа ња ми ра и ста ту са кво на Бал ка ну.

Про шлост и ис ку ство учи ли су кне за Ми ха и ла да се не осла-
ња су ви ше на по др шку и обе ћа ња по је ди них ве ли ких си ла. Па 
ипак, већ но вем бра 1860. го ди не упу тио је др жав ног са вет ни ка 
Јо ва на Ма ри но ви ћа да по се ти дво ро ве у: Бе чу, Пе тро гра ду, Бер-
ли ну, Па ри зу, Лон до ну и То ри ну. Мно го на де би ло је уло же но 
у ову ми си ју. До шло је до ве ли ког раз о ча ра ња ко је је, ка сни је, 
фран цу ски ми ни стар Тув нел мо рао да убла жа ва. На срп ску по ну-
ду да се Ср би ја „при ве же за ве ли ко ду шну и по кро ви тељ ску по-
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ли ти ку“ Фран цу ске од го во ре но је оштром кри ти ком, оп ту жба ма 
и зах те вом за одр жа ва њем до брих од но са Кне же ви не са су се ди-
ма. По је ди но сти Ма ри но ви ће ве по се те Лон до ну ни су по зна те. 
Зра чак на де ко ји се у Ср би ји по ја вио по сле бри тан ске отво ре не 
по др шке Сар ди ни ји да би слич ну по др шку мо гла до би ти и Ср би-
ја, бр зо је уга снуо јер се бри тан ска по ли ти ка пре ма Бал ка ну ни је 
ме ња ла. Кнез Ми ха и ло је сма трао да је глав ни пут оства ре ња 
на ци о нал не по ли ти ке и не за ви сно сти за јед нич ка ре во лу ци о нар-
на ак ци ја бал кан ских на ро да. Ско ро исто вре ме но са Ма ри но ви-
ће вим од ла ском у ми си ју по Евро пи, кре нуо је и Вук Ка ра џић 
у Цр ну Го ру да мла до ме кне зу Ни ко ли са оп шти по гле де кне за 
Ми ха и ла о пу ту осло бо ђе ња и сти ца ња не за ви сно сти. Апри ла 
1861. го ди не у Ца ри гра ду су по че ли тај ни пре го во ри из ме ђу грч-
ког пред став ни ка Мар ка Ре ни је ри са и ау то ра На чер та ни ја Или је 
Га ра ша ни на. Због не до вољ не дис крет но сти кне за Ни ко ле пре го-
во ри са Цр ном Го ром су, убр зо, пре ки ну ти. Срп ско-грч ки пре-
го во ри су тра ја ли ду же и утвр ђе на је кон вен ци ја од осам та ча ка 
ко ји ма је би ло пред ви ђе но скла па ње са ве за и са Цр ном Го ром и 
са Ру му ни јом, по ди за ње уста на ка у Бо сни, Хер це го ви ни и Бу-
гар ској па, и по де ла осло бо ђе них те ри то ри ја. Ипак, кра јем 1861. 
го ди не Ср би ја је об у ста ви ла пре го во ре не ма ју ћи мно го по ве ре-
ња у грч ке на ме ре. Из гле да да су пре го во ри во ђе ни до вољ но дис-
крет но да ве ли ке си ле ни су са зна ле за њих.

Не што дру го, што Ср би ја ни је кри ла, иза зва ло је по ла ри за-
ци ју ме ђу ве ли ким си ла ма. То су би ле од лу ке Пре о бра жен ске 
скуп шти не од ав гу ста 1861. го ди не: за кон о На род ној скуп шти-
ни, за кон о Са ве ту, за кон о на род ној вој сци, за кон о усво је њу 
пре сто ло на след ни ка и ре фор ма по ре ског си сте ма. Чак и ако ни-
су би ле исто што и про гла ше ње пот пу не не за ви сно сти, као што 
је твр дио бри тан ски кон зул Лон гворт (Longworth) по на ло зи ма 
лор да Џо на Ра се ла (John Russell) и ер ла Бул ве ра, ове од лу ке су 
ја сно обе ле жи ле пут ко јим су кнез Ми ха и ло и срп ски по ли ти ча-
ри по ве ли Ср би ју. Фран цу ска ви ше ни је би ла та ко за ин те ре со ва-
на за по кре та ње осло бо ди лач ких по кре та на Бал ка ну као кра јем 
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1861. го ди не. Са да ви ше ни је ми сли ла да не до вр ше но ита ли јан-
ско пи та ње тре ба ре ша ва ти пот пи ри ва њем на ци о нал но-осло бо-
ди лач ких по кре та на Бал ка ну али се ни је про ти ви ла срп ској по-
ли ти ци. И по ред оп шир ног об ја шње ња скуп штин ских од лу ка ко-
је је Јо ван Ри стић у Ца ри гра ду пре дао Пор ти и пред став ни ци ма 
ве ли ких си ла, бри тан ски кон зул Лон гворт и ау стриј ски кон зул 
Ва сић су, по за јед нич ком на ло гу сво јих вла да, оштро про те сто-
ва ли про тив од лу ка Пре о бра жен ске скуп шти не. Ови про те сти 
ни су оста ви ли на ро чи то јак ути сак у Бе о гра ду. Срп ска вла да и 
кнез су, очи глед но, би ли схва ти ли да иза се бе, про тив бри тан ско-
ау стриј ско-тур ског при ти ска, има ју фран цу ско-ру ску по др шку. 
При то ме, бри тан ска вла да је по че ла да ве ру је да је не по сред ни 
циљ ор га ни зо ва ња срп ске вој ске ру ше ње и по де ла Тур ске ме ђу 
бал кан ским на ро ди ма.

Апри ла 1861. го ди не Или ја Га ра ша нин је сти гао у Ца ри град 
са пи смом кне за Ми ха и ла у ко ме ни је тра же но да се му сли ма ни 
исе ле из Ср би је – као што је то пред ви ђао ха ти ше риф из 1830. 
го ди не – већ да се под врг ну ју рис дик ци ји срп ских вла сти. Пор-
та је, по сле ви ше ме сеч ног оте за ња, мо гла от кло ни ти овај зах тев 
за хва љу ју ћи то ме што Ср би ја ни у ово ме ни је има ла по др шку 
ве ли ких си ла. Иа ко је овај срп ски зах тев био осно ван, Ве ли ка 
Бри та ни ја и Ау стри ја су му се пр о ти ви ле јер су ве ро ва ле да иза 
ње га сто је Ру си ја и Фран цу ска.

Су ко би Ср ба и Ту ра ка на срп ско-тур ској грaни ци и у са мој 
Ср би ји би ли су ве о ма че сти. Из ве шта ји о овим су ко би ма и ме-
ђу соб ним оп ту жи ва њи ма Ср ба и Ту ра ка за у зи ма ли су до ста ме-
ста у кон зул ским из ве шта ји ма али зна чај ни јих иде ја или ко ра ка 
за њи хо во об у ста вља ње ни је би ло. По сле од лу ка Пре о бра жен ске 
скуп шти не ме ђу соб на не тр пе љи вост је по ста ла та ква да је сва ка 
вар ни ца мо гла да до ве де до ве ли ког су ко ба. Та ква вар ни ца па ла 
је 3/15. ју на 1862. го ди не ка да су тур ски ни за ми уби ли срп ског 
де ча ка на Чу кур-че сми. Усле дио је су коб срп ских и тур ских жан-
дар ма ко ји је је два при ми рен. Кон зу ли ве ли ких си ла су се по тру-
ди ли да се су коб ко ми сиј ски ис пи та и ре ши. За то је ма ло ко, од 
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ма лог бро ја упу ће них љу ди, по ве ро вао у не по у зда ну вест да ће 
Тур ци бом бар до ва ти бе о град ску ва рош. Ипак, они су то учи ни ли 
5/17. ју на 1862. го ди не. На пе тост је увек би ла узрок не про ми-
шље ним ко ра ци ма. Ово га пу та та кав ко рак учи нио је лорд Ра сел 
пред ло жив ши да ау стриј ске тру пе оку пи ра ју Бе о град. Сми ре ни-
ја фран цу ска ди пло ма ти ја оштро је од би ла овај пред лог обра-
зло же њем да би то би ло кр ше ње 29. чла на Па ри ског ми ров ног 
уго во ра. Али, за то је њен пред лог да се са зо ве кон фе рен ци ја на 
ко јој би се рас пра вља ло о до га ђа ји ма у Ср би ји при хва ћен.

Кон фе рен ци ја пред став ни ка пот пи сни ца Па ри ског ми ров-
ног уго во ра одр жа на је у Кан ли џи, крај Ца ри гра да, од 22. ју ла 
до 4. сеп тем бра 1862. го ди не са ци љем да рас пра ви „до га ђа је 
ко ји су се у по след ње вре ме до го ди ли у Кне же ви ни Ср би ји“. То 
је би ло ме сто где су се раз ли ке из ме ђу бри тан ске и фран цу ске 
по ли ти ке пре ма Ср би ји и ре ша ва њу ис точ ног пи та ња ја сно по ка-
за ле. Фран цу ски ам ба са дор Ли о нел Му стје (Lionelle de Moustier) 
је, уз по др шку ру ског ам ба са до ра Алек се ја Ло ба но ва (Алек сей Ло-
ба нов-Ро стов ский), на сто јао свим си ла ма да од лу ке кон фе рен ци је 
бу ду што ви ше у ко рист Ср би је. Бри тан ски ам ба са дор Бул вер 
је, на про тив, ва тре ни је и упор ни је за сту пао тур ске ин те ре се и 
од са мих тур ских пред став ни ка на кон фе рен ци ји, Фу ад-па ше 
и Али-па ше. У свом стал ном стра ху да ја ча ње Ср би је увек зна-
чи по зив Ср би ма у Ау стри ји на на ци о нал ни по крет, Ау стри ја је 
из не на ђу ју ће упор но упо зо ра ва ла Ве ли ку Бри та ни ју, па, ти ме, 
на рав но, и Тур ску. Ме ђу два на ест чла но ва Про то ко ла ове Кон фе
рен ци је ко ји је пот пи сан 8. сеп тем бра 1862. го ди не две од лу ке су 
би ле од ве ли ког зна ча ја за Ср би ју: сви Тур ци ко ји су ста но ва ли 
из ван твр ђа ва мо ра ли су да се исе ле из Ср би је а твр ђа ве Со ко 
и Ужи це да бу ду по ру ше не. Али, исе ља ва ње Ту ра ка из Ср би је 
би ло је пред ви ђе но још Ха ти ше ри фи ма из 1830. и 1833. го ди не 
а две по ме ну те твр ђа ве ни су би ле од из у зет не ва жно сти. За то је 
ра зу мљи во што је кнез Ми ха и ло Обре но вић је два при хва тио од-
лу ке Кан лич ке кон фе рен ци је и то са мо због то га да не би иза звао 
рат за ко ји Ср би ја ни је би ла спрем на али за ко ји је он већ био 
при пре мио рат ни про глас.
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Од но си ве ли ких си ла пре ма Ср би ји би ли су део њи хо ве по-
ли ти ке пре ма Тур ској, од но сно, ши ре пре ма ис точ ном пи та њу. 
На чин ре ша ва ња ис точ ног пи та ња ни је за ви сио са мо од еле ме-
на та ко ји су га са чи ња ва ли већ пре вас ход но од ни за до га ђа ја и 
то ко ва у Евро пи и на су сед ним кон ти нен ти ма ко ји су ре ме ти ли и 
по но во ус по ста вља ли рав но те жу. У чи та вом том ком пли ко ва ном 
скло пу Ср би ја је би ла ма ли део ко ји је, ипак, мо гао – ако ни је 
био бла го вре ме но кон тро ли сан – да по ре ме ти тај склоп. Исто-
вре ме но, она је мо гла да бу де до бар раз лог за про ме ну рас по ре да 
сна га. У скла ду с тим, пре ма њој су се оп хо ди ле и Ве ли ка Бри та-
ни ја и Фран цу ска.

Ве лик ка пи тал уло жен у Тур ској и страх да би Ру си ја опет 
мо гла да се, уз по моћ на ци о нал но о сло бо ди лач ких по кре та, до ко-
па Бос фо ра и Дар да не ла и да та ко угро зи „ис точ ни пут“ би ла су 
два ве о ма ја ка и до вољ на раз ло га за Ве ли ку Бри та ни ју да се бо ри 
за очу ва ње и ста бил ност Тур ске. За то бри тан ска по ли ти ка пре ма 
Ср би ји ни је мо гла би ти она ква ка ква би јој омо гу ћи ла сти ца ње 
ве ћих при ви ле ги ја или, еве ну тал но, не за ви сно сти.

По ло жај Фран цу ске у Евро пи био је не што ком пли ко ва ни-
ји. Ње ни пла но ви са Ита ли јом мо гли су да се оства ре са мо сла-
бље њем Ау стри је и ње ним упу ћи ва њем да по тра жи евен ту ал не 
ком пен за ци је на Бал ка ну. Ме ђу тим, пот по ма га ње на ци о нал них 
по кре та у Тур ској мо гло је да иза зо ве од го ва ра ју ће по кре те у Ау-
стри ји. Иа ко би у по је ди ним тре ну ци ма то мо гло да јој од го ва ра, 
Фран цу ска се то га пла ши ла јер би ти ме, си гур но, окре ну ла про-
тив се бе Ве ли ку Бри та ни ју. Иа ко је зна ла да ује ди ња ва ње Ита ли-
је сла би Ау стри ју, Бри та ни ја је тај про цес гле да ла као исто вре-
ме но ства ра ње ја ког су се да Фран цу ској. То је Бри та ни ји од го ва-
ра ло али је, у исто вре ме, мо гло су ви ше ве за ти па жњу и сна ге 
ве ли ких си ла та ко да Ру си ји оста ну сло бод не ру ке за ис пра вља-
ње оних од ре да ба Па ри ског ми ра ко је су би ли не по вољ не по њу.

Фран цу ска је, та ко ђе, има ла ка пи тал уло жен у Тур ској али је 
по ку ша ва ла да раз ви је и тр го ви ну са Ср би јом. Шко ло ва ла јој је 
бу ду ће слу жбе ни ке и офи ци ре и сла ла јој сво је офи ци ре од ко јих је 
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је дан, Ипо лит Мон ден (Hippolyte Mondain) по стао срп ски ми ни-
стар вој ске. Бри та ни ја је тек по чи ња ла да се ин те ре су је за усло ве 
раз во ја тр го ви не са Ср би јом али је њу, из гле да, ви ше ин те ре со-
ва ло уста но вља ва ње тр го вач ког пу та ко јим би се ма ђар ско жи то 
тран спор то ва ло до Ја дран ског мо ра.

Као пот пи сни це ми ров ног уго во ра у Па ри зу Фран цу ска и 
Бри та ни ја су се на ње га по зи ва ле он да ка да им је то би ло по треб-
но. Фран цу ска се на ње га по зи ва ла да би спре чи ла ау стриј ску 
оку па ци ју Бе о гра да. Бри та ни ја је под се ћа ла да је и та да по твр-
ђе но ва зал ство Ср би је Пор ти. Упра во по зи ва ју ћи се на Па ри ски 
мир (ди ску си је о исе ља ва њу Ту ра ка, пра во бом ба р до ва ња Бе о-
гра да) ове две си ле су се по ка за ле у Кан ли џи као но си о ци су-
прот них ста во ва.

Ср би ја је би ла ва зал на др жа ва и ње ни пред став ни ци ни су 
мо гли да при су ству ју ни кон фе рен ци ји у Па ри зу ни кон фе рен-
ци ји у Кан ли џи. Ипак, мо же се уо чи ти раз ли ка. Док у Па ри зу 
1856. го ди не Ср би ја ни је има ла ни ког, шест го ди на ка сни је у Ца-
ри гра ду, био је Јо ван Ри стић ко ји је, бар иза ку ли са, мо гао пред-
став ни ци ма ве ли ких си ла да об ја шња ва не во ље и по тре бе Ср би-
је. Срп ско од би ја ње бри тан ског пред ло га да пред сед ник срп ске 
вла де Или ја Га ра ша нин бу де за вре ме кон фе рен ци је у Ца ри гра ду 
и пру жа по треб на об ја шње ња, био је по тез му дре ди пло ма ти је и 
сми шље не по ли ти ке срп ске вла де. Ни је при ли чи ло др жа ви, ма-
кар и ва зал ној, ко ја има осми шље ни пут раз во ја сво је др жав но-
сти да ша ље пред сед ни ка сво је вла де да мо ли и ву че за ру кавe 
ам ба са до ре ве ли ких си ла. За то је био до во љан и ре дов ни срп ски 
агент у Ца ри гра ду Јо ван Ри стић.

Бри тан ска по ли ти ка пре ма Ср би ји ду го ни је би ла при ја тељ-
ска. Фран цу ска је га ји ла на кло но сти пре ма Ср би ји али са осци-
ла ци ја ма. По сле Ру си је Ср би ја је мо ра ла да на ђе не ки дру ги 
осло нац у Евро пи. Кне же ви Обре но ви ћи, и отац и син, за кљу-
чи ли су да би то мо жда мо гла би ти Фран цу ска: она је би ла до-
вољ но бли зу да по мог не и до вољ но да ле ко да не угу ши сво јим 
за гр ља јем. Дво ји ца ме ђу во де ћим срп ским по ли ти ча ри ма би ли 
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су на кло ње ни Фран цу ској: Или ја Га ра ша нин и Јо ван Ма ри но-
вић. Са ве ти су при ма ни од фран цу ског кон зу ла, од Фран цу ске се 
на ру чи ва ло оруж је. Да је та ве ра у Фран цу ску по не кад би ла ве ћа 
не го што је то би ло ре ал но по ка за ла је срп ска по ну да Фран цу ској 
за са вез про тив Тур ске и Ау стри је.

Рет ки су би ли срп ски по ли ти ча ри у Бе о гра ду ко ји су, по-
не кад, на вра ћа ли и код бри тан ског кон зу ла али не за са вет не-
го да би се ин фор ми са ли о бри тан ском ста ву. Ни Фон бланк ни 
Лон гворт ни су би ли ле ње ди пло ма те не го, јед но став но, че сто, 
ни су мо гли да при ку пе ин фор ма ци је на дру ги на чин не го пре ко 
ау стриј ског кон зу ла или, пак, под ми ћи ва њем. Њи ма се, из гле да, 
срп ски по ли ти ча ри ни су по ве ра ва ли. Ам ба са дор Бул вер је, по 
ди рек ти ви свог прет по ста вље ног ер ла Малм сбе ри ја, на сто јао да 
об ја сни Пор ти да је сва ка, ма ко ли ко не при јат на вла да, у ње ним 
ау то ном ним по кра ји на ма би ла бо ља од сва ког ре во лу ци о нар ног 
по кре та. Бри тан ски кон зу ли у Бе о гра ду су сле ди ли по ли ти ку 
сво је вла де у одр жа ва њу ми ра те су ве о ма па жљи во пра ти ли све 
што се де ша ва ло на срп ској, по го то во ис точ ној, гра ни ци. Број 
та квих из ве шта ја је, по не кад, пре ва зи ла зио оне о до га ђа ји ма у 
уну тра шњо сти Ср би је па, чак, и оне о до га ђа ји ма у Бе о гра ду.

Па ри ски мир и од лу ка о ко лек тив ним га ран ти ја ма ко ри сти-
ли су, у ве ли кој ме ри, и Бри та ни ји и Фран цу ској, и, исти на до ста 
ма ње, Ср би ји. Две ве ли ке си ле су сво јим по ли тич ким по те зи ма 
на сто ја ле да оства ре сво је по ли тич ке ци ље ве на Бал ка ну у пе ри-
о ду ка да ни Ру си ја ни Ау стри ја ни су има ле при ли ке да им пра-
ве ве ће смет ње. Ср би ја се из ву кла ис под ша пе ру ског ме две да и 
по ку ша ла да што ви ше по бољ ша свој по ло жај. То јој, до ду ше, 
до првe јав не ма ни фе ста ци је про ме не од но са сна га у Евро пи, 
то јест до Кан лич ке кон фе рен ци је, ни је мно го успе ва ло. Мно го 
успе шни ји пе ри од у ко ме ће се оства ри ва ти од лу ке ове Кон фе-
рен ци је, тек је до ла зио.

дрЉубодрагП.Ристић
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THE PRINCIPALITY OF SERBIA IN DYPLOMACY OF 
THE GREAT BRITAIN AND FRANCE AFTER 
THE PARIS PEACE CONFERENCE OF 1856

Two articles of the Paris Peace Treaty (1856) stated that Serbia, instead of 
being under Russian protection, shall be subjected to collective guaranties of the 
Great Powers. Turkey was confirmed as having the right to hold garrisons in Serbia, 
which itself was not allowed to be attacked by anyone without prior consent given 
by the Great Powers.

Relation of the Great Powers towards Serbia in the mid-XIX Century 
made a part of their Eastern Question policy. Although it was continuously under 
direct pressure and impact from both Austria and Russia, starting from 1856 the 
Principality of Serbia was hopeful of getting support from London, as well as from 
Paris, in its way to independence. Concrete steps in that direction were made by 
Prince Mihailo Obrenović, at the very beginning of his long lasting rule.

British interests in Eastern Mediterranean pressed upon London to plead 
for preservation of the devitalized Turkish Empire, being still the best obstacle 
to expansion of Russian influence on both Balkans and Eastern Mediterranean. 
London worked upon the Porte to make no concessions to its vassal principalities 
and enslaved Christians unless they could guarantee peace inside the Empire. Paris, 
searching for Petersburg as an ally, was facing the necessity to find solution for the 
Italian Question, as well as to preserve its own capital in Turkey.

Conflicted positions of London and Paris were crystalized at the 1862 Canluja 
Conference. Decisions made by the Conference did not satisfy Serbian Prince and 
politicians, but they still were another minor step towards independency of the 
state.
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                                                                                         УДК 94(497) Мушовић, Е.

ETNI^KA ISTORIJA 
U NAU^NOM DELU EJUPA 

MU[OVI]A

Ап стракт: Му шо ви ће во на уч но де ло об ра ђу је про бле ме из 
на ше ет нич ке исто ри је ко ји су за сно ва ни на од го ва ра ју ћим исто риј-
ским из во ри ма. Са др жај на уч них де ла об у хва та про у ча ва ње ет нич ке 
исто ри је на про сто ри ма Ср би је, Цр не Го ре и ју го и сточ не Евро пе у 
вре ме ну од илир ско грч ких пе ри о да до са вре ме ног до ба. Про у че ни 
су пред сло вен ски илир ско-грч ки ет нич ки оста ци у на шим кра је ви-
ма, за тим сло вен ско на се ља ва ње Ср би је и Цр не Го ре и ства ра ње њи-
хо вих ет нич ких и др жав них за јед ни ца. Об ра ђен је про дор Ту ра ка у 
на ше кра је ве, раз вој исла ми за цие и обра зо ва ње му сли ман ских ет-
нич ких за јед ни ца под име ни ма Му сли ма ни и Бо шња ци. Утвр ђе но 
је да ови пој мо ви (Му сли ман и Бо шњак) об у хва та ју са мо сло вен ско 
ста нов ни штво ко је је у на шим кра је ви ма при ми ло ислам. По себ но 
су на гла ше не раз ли ке из ме ђу исла ми за ци је и тур че ња. Му шо вић је 
до ка зао да је име Бо шњак пр во озна ча ва ло са мо бо сан ско му сли-
ман ско ста нов ни штво и да ни ка да ни је об у хва та ло при пад ни ке дру-
гих ре ли ги ја (пра во слав ни, ка то ли ци, ју де и сти) ко ји та ко ђе жи ве у 
Бо сни. 

Кључ не ре чи : Ет нич ка исто ри ја, ет нич ке за јед ни це, Ср би, 
Цр но гор ци, Тур ци, исла ми за ци ја, Му сли ма ни,Бо шња ци 
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I  Увод не на по ме не

О Еју пу Му шо ви ћу и ње го вом де лу по сто ји не ко ли ко освр-
та ко ји су на ста ли по во дом нео че ки ва но ра но за вр ше не ње го ве 
жи вот не ста зе.1  Око сни цу Му шо ви ће вог на уч но-ис тра жи вач ког 
ра да углав ном чи ни про у ча ва ње ет нич ке исто ри је пре све га ста-
нов ни штва Ср би је и Цр не Го ре. Због то га је циљ овог са оп ште ња 
да скре не па жњу на не ке про бле ме и пи та ња ко ја је Е. Му шо вић 
про у ча вао и ти ме дао за па жен при лог упо зна ва њу ет нич ке исто-
ри је на про сто ри ма на ше зе мље и ју го и сточ не Евро пе у це ли ни.

Ме ђу њи ма су: пред сло вен ски ет нич ки оста ци, на ста њи ва-
ње Ср би је и Цр не Го ре, обра зо ва ње, раз вој и ра сло ја ва ње по је-
ди них ет нич ких за јед ни ца, исла ми за ци ја, Му сли ма ни и њи хо ва 
ми гра ци о на кре та ња, Му ха џи ри, зна че ње име на Му сли ман и Бо-
шњак.

По ла зи шта за при ка зи ва ње на пред по ме ну те про бле ма ти ке 
у овом при ло гу чи не Му шо ви ће ве сту ди је ме ђу ко ји ма су: Ет
нич ки про це си и ет нич ка струк ту ра ста нов ни штва (Бе о град 1979), 
Ту тин и око ли на (Бе о град 1985), Ста нов ни штво Сје нич ког и Ту тин
ског кра ја (Бе о град 1989), Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је од па
да Де спо то ви не (1459) и ње го ва суд би на (Кра ље во 1992), Му сли ма ни 
Цр не Го ре од па да Зе те  (1499) (Но ви Па зар 1997) и не ке дру ге.

II Пред сло вен ски ет нич ки оста ци у не ким кра је ви ма

Про у ча ва ње ет нич ке исто ри је Е. Му шо вић за сни ва на ар хе-
о ло шким, исто риј ским, ет но ло шким и дру гим из во ри ма. 

Углав ном по ла зи од обла сти Ста ре Ра шке и ње ног ши рег 
за ле ђа. На осно ву то га утвр ђу је да се о на ста ње но сти да на шње 
Ср би је и Цр не Го ре мо же го во ри ти већ од ене о ли та, од но сно од

1  Д. Пре мо вић-Алек сић, Ејуп Му шо вић (19301995), Но во па зар ски збор ник 
19/1995, 9-11; З. Ла кић, Др Ејуп Му шо вић (19301995), Исто риј ски за пи си, св. 4, 
Под го ри ца 1995, 303-307; П. Вла хо вић, Ејуп Му шо вић (19301995), Ет но ан тро-
по ло шки про бле ми, Ча со пис, св. 11/12, 171-173; Р. Ста нић, Пред го вор у: Е. 
Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је од па да Де спо то ви не (1459) 
и ње го ва суд би на, Кра ље во 1992, 5-6; Св. Би о рац, Би бли о гра фи ја Др Еју па 
Му шо ви ћа; Ет но ан тро по ло шки пр о бле ми, Ча со пис, св. 11/12, Бе о град 1998. 
175-182.
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по чет ка брон за ног до ба. Од тог вре ме на, по чев од око 3.000 го-
ди на пре но ве ере, Му шо вић у обла сти ма Ста ре Ра шке и њи-
хо вом за ле ђу на те ри то ри ји Ср би је и Цр не Го ре, иден ти фи ку је 
пред сло вен ски ет нич ки слој ко ји су са чи ња ва ли, на по ме ну тим 
про сто ри ма, Или ри и Ри мља ни, од но сно илир ска пле ме на Дар-
дан ци и Ау та ри ја ти у Ср би ји, а на про сто ри ма Цр не Го ре, по ред 
Ау та ри ја та, Ар ди е ји, Пле ре ји, До кле а ти, Пи ру сти. Уз илир ско 
при су ство на раз вој ет нич ких про це са ути ца ла је од II ве ка но ве 
ере рим ска вла да ви на ко ја је на овим про сто ри ма тра ја ла не ко-
ли ко на ред них ве ко ва.2 

На да љи ток ет нич ких про це са ути ца ли су Сло ве ни, од но-
сно Ср би, а од XIV ве ка на о ва мо и Тур ци Осман ли је чи ја је вла-
да ви на тра ја ла у по је ди ним на шим кра је ви ма ско ро пет ве ко ва. 
Сви ови про це си, ко је је Му шо вић про у ча вао и ана ли зи рао, ути-
ца ли су на раз вој ет нич ке струк ту ре у Ср би ји и Цр ној Го ри.

Ет нич ку исто ри ју у Ра шким обла сти ма и њи хо вом за ле ђу Е. 
Му шо вић је, по ред исто риј ских из во ра, про у ча вао и на осно ву 
кри тич ки раз ма тра них на род них пре да ња. На род на пре да ња су 
по ка за ла да су Ср би, на се ља ва ју ћи до ли ну Ра шке, за те кли део 
ау тох то ног ста нов ни штва ко је је, ве ро ват но, де ли мич но би ло ро-
ма ни зо ва но. Очи глед но је да се део те ста ро се де лач ке по пу ла ци-
је, ко ју је због не до стат ка из во ра те шко пра ти ти, по ву као у дру ге 
кра је ве, што је та ко ђе до ве ло до про ме не у ет нич кој струк ту ри.3 

Ана ли за на род них пре да ња до ко јих је Е. Му шо вић до шао 
по ка за ла је да по је ди на пле ме на по ти чу од петоро браће чи ји су 
се по том ци де кла ри са ли као цр но гор ска (Ва со је ви ћи, Пи пе ри и

2  Е. Му шо вић, Ста нов ни штво Сје нич ког и Ту тин ског кра ја, Ет но ан тро-
по ло шки пр о бле ми, Мо но гра фи је, књ. 8, Бе о град 1989, 7; (Да ље: Е. Му шо вић, 
Ста нов ни штво Сје нич ког и Ту тин ског кра ја); Исти, Му сли ма ни Цр не Го ре 
од па да Зе те (1499), Но ви Па зар 1997, 14-15 (Да ље: Е. Му шо вић, Му сли ма ни 
Цр не Го ре).

3 Упо ре ди: Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си и ет нич ка струк ту ра ста
нов ни штва Но вог Па за ра, По себ на из да ња Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, 
књ. 19, Бе о град 1979, 53-54 (Да ље: Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом 
Па за ру).
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Озри ни ћи) и ал бан ска (Кра сни ћи и Хо ти) пле ме на. Пре да ња та-
ко ђе ука зу ју да су Кли мен ти ал ба ни зо ва ни Сло ве ни и да се пле-
ме Ку чи де ли на цр но гор ске, ал бан ске и ал ба ни зо ва не Сло ве-
не. На ет нич ку илир ско сло вен ску сим би о зу, ко ју је Е. Му шо вић 
про у ча вао, ука зу ју и на не ка лич на име на ко ја мо гу би ти илир ско 
сло вен ска (Бра јан, Ра хоч, Бе ри ша, Ра хо је).

III Обра зо ва ње, раз вој и ра сло ја ва ње по је ди них ет нич ких 
за јед ни ца

Ис тра жи ва ња ко ја је оба вио Е. Му шо вић по ка за ла су да је 
до ли на Ра шке би ла „ко лев ка и нај ста ри ји цен тар срп ске др жа-
ве“. Му шо вић је пру жио низ по да та ка ко ји по твр ђу ју да је ста ра 
Ра шка „би ла крај на се љен Ср би ма“ и у „пред не ма њић ко до ба 
и у вре ме пр вих Не ма њи ћа“. До ова квог за кључ ка Му шо вић је 
до шао на осно ву по да та ка из ли те ра ту ре, из ис тра жи ва ња пре 
све га Кон стан ти на Ји ре че ка ко ме још ни ко ни је оспо рио по зна-
ва ње срп ске ет нич ке и по ли тич ке исто ри је у сред њем ве ку, ко ју 
је про у ча вао на осно ву ар хив ске гра ђе пр во га ре да.4 

Му шо вић је ве о ма до бро об ра дио про цес обра зо ва ња срп-
ског ет но са у не ма њич ком пе ри о ду. Ука зао је на фор ми ра ње пр-
вих др жав них ор га ни за ци ја и њи хов раз вој у пред не ма њич ко и 
не ма њић ко до ба. Уо чио је да је сред њо ве ков но срп ско ста нов-
ни штво про ре ђи ва но про го ни ма, ра то ви ма, вер ским су ко би ма, 
гла ђу и ра зним вр ста ма бо ле сти. Ста ње се не што ви ше кон со ли-
до ва ло од вре ме на кра ља Ми лу ти на (1282-1381). Али, са те ри то-
ри јал ним ши ре њем срп ске др жа ве пре ма ју гу, кре та ло се у том 
прав цу, за јед но са вла сте лом, и оста ло срп ско ста нов ни штво.

Из Му шо ви ће вих ис тра жи ва ња ја сно је да се срп ско ста-
нов ни штво, без об зи ра на по вре ме на ми гра ци о на кре та ња у 

4  Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 54
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не ма њић ком пе ри о ду би ло кон со ли до ва ло и у еко ном ском и у 
по ли тич ком по гле ду.5

Вла си као ет нич ка за јед ни ца пред ста вља ју је дан од про бле-
ма на ко је је у окви ру ет нич ке исто ри је на на шим пр о сто ри ма 
Е. Му шо вић по све тио од го ва ра ју ћу па жњу. Ње го ва про у ча ва ња 
су по твр ди ла да по јам „влах“ озна ча ва ет нич ку и про фе си о нал-
ну за јед ни цу. У ет нич ком сми слу Вла си су по лу ро ма ни зо ва ни 
а за тим у сред њем ве ку сло ве ни зи ра ни Или ри ко ји су се пре те-
жно ба ви ли сто чар ством. Ме ђу тим, Е. Му шо вић утвр ђу је да је 
у XVI ве ку, у Сје нич ком кра ју, по ред Вла ха у ет нич ком сми слу 
ко ји се озна ча ва ју ве ли ким сло вом „В“ би ло и Ср ба ко ји су се 
ба ви ли сто чар ством па су због сво је про фе си је (сто ча ри) на зи-
ва ни „вла си“ и обе ле жа ва ни, за раз ли ку од ет нич ких Вла ха са 
ма лим сло вом „в“.6  Уо ста лом, Му шо ви ће во про у ча ва ње ста нов-
ни штва ко је је у XV и XVI ве ку жи ве ло на Руд ни ку, по твр ђу је да 
су „вла си“-сто ча ри пред ста вља ли зна ча јан део ста нов ни ка чи је 
су оба ве зе би ле по себ ним за ко ном пре ци зи ра не.7  На овај на чин 
Му шо вић на при ме ру Вла ха на осно ву исто риј ског до ку мен та 
об ја шња ва и раз два ја ет нич ку од при вред не ком по нен те. Ука зу-
је да су име ном  „влах“ у тур ском пе ри о ду обе ле жа ва ни не са мо 
Ср би сто ча ри не го и сви хри шћа ни пра во слав не ве ре.8 

Про у ча ва ју ћи ет нич ку исто ри ју на про сто ри ма Ста ре Ра шке 
и у ње ном ши рем за ле ђу Е. Му шо вић је ука зао на про бле ме ет-
нич ког и кон фе си о нал ног ра сло ја ва ња по је ди них ет нич ких за-
јед ни ца. Нај бо љи при мер за то су пле мен ске за јед ни це Ку чи и 
Ма ли со ри.

Ку чи се, по на род ној тра ди ци ји, де ле, као што је ре че но, 
на цр но гор ску, ал бан ску и ал ба ни зо ва ну ет нич ку за јед ни цу. Е. 

5  Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 55.
6 Упо ре ди: Е. Му шо вић, Ста нов ни штво Сје нич ког и Ту тин ског кра ја, 

10-11.
7  Е. Му шо вић, Ста нов ни штво Руд ни ка у XV и XVI ве ку, Ет но ло шке све-

ске, VII, Бе о град – То по ла 1986, 97.
8  Е. Му шо вић, Ста нов ни штво Сје нич ког и Ту тин ског кра ја, 13.
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Му шо вић је, сход но то ме, от крио да Ку чи ко ји су у XVIII ве ку 
на се ли ли Пе штер, а ка сни је исла ми зо ва ни, има ју раз ли чи то ми-
шље ње о свом по ре клу. Ку чи ко ји жи ве у Ро жа ји ма твр де да су 
по том ци цр но гор ских Ку ча. Та ко ми сле и твр де и ста нов ни ци 
Ђе ре ка ра, Жа бре на и не ких дру гих се ла. Твр де да се код њих ни-
ка да ни је го во ри ло ал бан ски и да по ти чу од цр но гор ских Ку ча. 
Исла ми зи ра ни Ку чи из Ор ље (по том ци Зук Ор ље) сма тра ју да 
по ти чу од ал бан ских Ку ча и да се код њих увек го во ри ло ал бан-
ски. Слич но ми сле и они исла ми зо ва ни Ку чи из се ла Ле ско ве и 
Ша ро ња. У Ро жа ја ма су до не дав на, по Му шо ви ће вим про у ча ва-
њи ма, по сто ја ле две ма ха ле ко је су има ле сво је одво је не џа ми је и 
сво ја одво је на гро бља. У њи ма су жи ве ли исла ми зо ва ни Ку чи и 
исла ми зо ва ни Кли мен ти ко ји се ме ђу соб но ни су мно го ме ша ли. 
Ме ђу тим, Ку чи ко ји су за јед но са Кли мен ти ма на се ли ли Пе штер 
вре ме ном су исла ми зо ва ни и ве ли ким де лом по ар ба на ше ни.9 

Ма ли со ри ко ји жи ве на Пе ште ри та ко ђе има ју за ни мљи ву 
ет нич ку исто ри ју и ме ђу соб не ет нич ке од но се. Ху да вер ди Мах-
мут бе го вић, ска дар ски ве зир је 1700. го ди не си лом пре се лио 270 
по ро ди ца ма ли сор ских Кли ме на та, а са њи ма или не по сред но 
по сле њих и при пад ни ке дру гих ма ли сор ских пле ме на ме ђу ко-
ји ма су Хо ти, Шкри је љи (Шкре ље), Ша ље и Ге ге,  ко ји су у XVIII 
ве ку, при ли ком на се ља ва ња Пе ште ри, би ли ка то ли ци. Због то га 
су са њи ма до шли и њи хо ви све ште ни ци, ко ји су ка сни је, по на-
ло гу Рим ске ку ри је, ка ко би их шти ти ли од исла ми за ци је, до ла-
зи ли и из Ри ма. Из тих раз ло га по ди гли су и ка то лич ке бо го мо ље 
у Ка ме шни ци и Углу. Али, 251 ку ћа са 1987 чла но ва вра ти ла се 
убр зо са Пе ште ри у Ал ба ни ју јер ни су мо гли да одо ле но стал ги-
ји за род ним кра јем и да се при ла го де но вим кли мат ским усло-
ви ма. Због то га су се у два ма ха, у ве ћим гру па ма вра ћа ли у Ал-
ба ни ју (1707. и 1711).10 

9   Упо ре ди: Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 75.
10  Упо ре ди: Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 75.
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Де на ци о на ли за ци ја Ма ли со ра на Пе ште ри те кла је упо ре-
до са њи хо вом исла ми за ци јом, утвр дио је Му шо вић. Мно ги од 
њих, а на ро чи то они ко ји су у по је ди ним на се љи ма би ли су се-
ди са Му сли ма ни ма и Ср би ма, по сте пе но су гу би ли свој је зик и 
оби ча је. Исти на, те шко су при хва та ли тур ски је зик па су се, уз 
му сли ман ске оби ча је, опре де љи ва ли за срп ски је зик ко јим су се 
слу жи ли Му сли ма ни. Сво ја ет нич ка обе леж ја очу ва ли су са мо у 
оним се ли ма на Пе ште ри у ко ји ма су би ли ком пакт ни као што су, 
на при мер, Бо ро шти ца, Угао, Гра дац, Де вре че, где и да нас ви ше 
го во ре ал бан ски.11 

На та ли тет је код пе штер ских Ма ли со ра био ве ли ки. Због то-
га су ра но и стал но по че ли да се исе ља ва ју пре ма Но вом Па за ру. 
Ова кре та ња би ла су из ра же ни ја не го пре ма би ло ком дру гом 
кра ју. Већ у XVIII ве ку, по по пи су но во па зар ских џе ма та 1717, 
ви ди се да у Но вом Па за ру има до ста по то ма ка Ма ли со ра са Пе-
ште ри. На пу сти ли су ста ра пре зи ме на и узе ли но ва по се ли ма из 
ко јих су са Пе ште ри до шли у Но ви Па зар,12 што нај бо ље све до чи 
о њи хо вом ет нич ком ра сло ја ва њу. У се о би под Ар се ни јем IV Јо-
ва но ви ћем Ша ка бен том (1737) из бе гло је на се вер око 200 Кли-
ме на та ка то ли ка. Два де се так го ди на ка сни је вра ти ло се око 80 
„у Тур ску“ јер ни су мо гли да тр пе „ба ти не (ко је су до би ја ли) од 
Не ма ца“. По врат ни ци су исла ми зо ва ни а по том ци до се ље ни ка у 
Срем и да нас жи ве у срем ским на се љи ма Хрт ков ци, Ни кин ци и 
Ја рак. Са да се из ја шња ва ју као Хр ва ти.13 

Ду бров ча ни се, ка ко ис ти че Е. Му шо вић, по ми њу ме ђу нај ра-
ни јим, пр вим ста нов ни ци ма Но вог Па за ра. При су ство ду бро вач-
ких тр го ва ца у Но вом Па за ру по сле 1689. го ди не и да ље у XVIII 
ве ку, по твр ђу је и то да ста ри Ду бро вач ки и Бо сан ски друм, ко ји 
су во ди ли пре ко Но вог Па за ра, ни су пре ста ли да функ ци о ни шу, 
ма да њи ма ни су ви ше, оно ли ко као у XVII ве ку, кр ста ри ли ка ра-
ва ни.14 

11  Исто, 77.
12  Исто, 76.
13  Исто, 77.
14  Исто, 77.
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Ар ба на си ко јих, пре ма ис тра жи ва њи ма Е. Му шо ви ћа, има у 
Но вом Па за ру, ко ји при па да ју Му ри ћи ма и Га ши ма, су ро дом из 
Му ри ћа у се вер ној Ал ба ни ји (Му ри ћи) и са Ко со ва (Га ши). Њи-
хо ви пре ци су пр во на се ли ли не ка се ла око Но вог Па за ра а по том 
су убр зо си ла зи ли и у сам град. Ме ђу тим, Му ри ћи су се оро ди-
ли са Му сли ма ни ма, из гу би ли ра ни ја обе леж ја (је зик, оби ча је, 
на чин оде ва ња) и иден ти фи ко ва ли се са Му сли ма ни ма иа ко су 
мно ги за др жа ли ра ни је пре зи ме (Му ри ћи). Та ко ђе су и не ки Га-
ши про ме ни ли пре зи ме, сем у се лу Ва пи код Сје ни це.15  Е. Му шо-
вић је, про у ча ва ју ћи ет нич ке про це се у Но вом Па за ру, утвр дио 
да се кра јем XIX и по чет ком XX ве ка ме ђу но во па зар ским ста-
нов ни штвом ја вља око 40 ал бан ских по ро ди ца ко је су до шле из 
Ђа ко ви це и Пе ћи. То су углав ном би ли за на тли је и тр гов ци ко ји 
су би ли по зна ти у овом кра ју по пре зи ме ни ма Ђа ков ци и Пе ћа-
ни. Ме ђу тим, не ки су за др жа ли ра ни ја пре зи ме на: Ја хи а гић, Ра-
о вац, Ша ба на гић, Ко ма но вић, За трић, на при мер. Не ке по ро ди це 
су се исе ли ле у Ал ба ни ју а не ке у Тур ску. Али, ипак, ве ћи на их 
је оста ла да жи ви у Но вом Па за ру.16 

Је вре ји, ко ји су ина че би ли по зна ти и под име ном Чи фу ти, 
пр ви пут се у Но вом Па за ру по ми њу у XVII ве ку. При па да ли су 
гру пи шпан ских Је вре ја. По свој при ли ци су у Но ви Па зар до-
шли из Са ра је ва. Ме ђу тим, Е. Му шо вић прет по ста вља да је Је-
вре ја у Но вом Па за ру мо гло би ти већ у XV ве ку, у вре ме ка да је 
Но ви Па зар имао зна чај ну уло гу у бал кан ској тр го ви ни. Му шо-
вић овај за кљу чак из во ди из чи ње ни це што су Тур ци под сти ца ли 
Је вре је да се до се ља ва ју по свим гра до ви ма јер су би ли ве о ма 
спрет ни тр гов ци за ко је се ве ро ва ло да до но се бла го дет.

Је вре ји ко ји су жи ве ли у Но вом Па за ру су се сма тра ли срод-
ни ци ма јер су, из гле да, сви по ти ца ли из XVI ве ка од јед не по-
ро ди це.17  Број је вреј ских по ро ди ца од 1807. на о ва мо кре тао се 
из ме ђу 100 и 200 ду ша. У вре ме на ци стич ке оку па ци је 1942. го ди не 

15  Исто, 88.
16  Исто, 102.
17  Исто, 97.
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Је вре ји су сви по хап ше ни, от пре мље ни у ло гор и ли кви ди ра ни.
На  тај на чин је Но ви Па зар, ка ко је утвр дио Е. Му шо вић, остао 
без сво јих 230 ви ше ве ков них че сти тих ста нов ни ка.18 

Ци га ни (Ро ми), пре ма про у ча ва њи ма Е. Му шо ви ћа, су дав на-
шњи ста нов ни ци Но вог Па за ра. Пр ви по да ци о но во па зар ским 
Ци га ни ма по ти чу из 1522-23. го ди не. Та да се у Но во па зар ском 
ка ди лу ку по ми њу два џе ма та Ци га на са 83 обич на и 11 удо вич-
ких до ма ћин ста ва. Тур ци су Ци га не ува жа ва ли због зна ња и ве-
шти не ко вач ког за на та ко јим су се ба ви ли и због из ра де оруж ја 
па су им због то га да ва ли не ке по вла сти це. Ме ђу тим, у Но вом 
Па за ру, за па жа Му шо вић, не ма мно го ро до ва ци ган ских ко ји су 
ду го ов де жи ве ли јер су не ста ја ли у се о ба ма и стра да ли од ра-
зних бо ле сти. Ски тач ки на чин жи во та они ко ји су се на се ља ва ли 
у Но вом Па за ру на пу шта ју од XIX ве ка на о ва мо.19 

Чер ке зи су, утвр дио је Е. Му шо вић, ста нов ни ци Но вог Па-
за ра од дру ге по ло ви не XIX ве ка. У Но ви Па зар је до шло 20 до 
30 по ро ди ца. Фор ми ра ли су Чер ке ску ма ха лу. Стра да ли су од 
ра зних за ра зних бо ле сти, по себ но за вре ме епи де ми је ко ле ре 
од 1909. до 1911. го ди не. Пр ва гру па Чер ке за исе ли ла се из Но-
вог Па за ра кра јем XIX ве ка а дру га не што ка сни је, за кључ но са 
1912. го ди ном. Утвр ђе но је, та ко ђе, да Чер ке зи ни су има ли ни-
ка кву зна чај ни ју уло гу у би ло ко јој обла сти жи во та и да са да у 
Но вом Па за ру не ма њи хо вих по то ма ка.20 

Ру си су та ко ђе би ли за сту пље ни ме ђу ста нов ни штвом Но во-
га Па за ра. Из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског ра та жи ве ло је де се-
так ру ских по ро ди ца (Ба ла шов, Ба ку њин, Јер ма ков, Ко злов, Ре-
жев ски, Сју сју ка лов, Зла та рев ски) ко је су при спе ле у на ше кра-
је ве 1917. го ди не. У Но ви Па зар су до шли ка сни је у по тра зи за 
хле бом. Ме ђу њи ма је би ло ле ка ра, учи те ља, тех ни ча ра, ака де ми ка.

18  Исто, 98; Е. Му шо вић, Не што о но во па зар ским Је вре ји ма и њи хо вој 
суд би ни у Дру гом свет ском ра ту, Је вреј ски ал ма нах 1966-1967, Бе о град 1967.

19  Исто, 100-101. 
20  Исто.
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У Но вом Па за ру су ме ђу на ро дом би ли ве о ма ле по при мље ни, 
по што ва ни и на гра ђе ни.21

IV Исла ми за ци ја

Исла ми за ци ја је про цес ко ји је Е. Му шо вић буд но и све стра-
но пра тио у го то во свим сво јим рас пра ва ма и ука зи вао на не ке 
ње го ве осо бе но сти у на шим при ли ка ма на ко је се ра ни је ни је 
обра ћа ла по себ на па жња.22  Утвр дио је да је исла ми за ци ја, по ред 
ре ли гиј ских, до не ла про ме не и у ду хов ној и уне ла низ но ви на и 
у ма те ри јал ној и у дру штве ној кул ту ри.23 

Ра ни ја исто ри о гра фи ја је ши ре ње исла ма у на шој зе мљи под 
Осман ли ја ма об ја шња ва ла као тур че ње или по тур ча ва ње, од но-
сно пот пу ну аси ми ла ци ју. Му шо вић је на вео низ чи ње ни ца ко је 
по ка зу ју да ста нов ни штво ко је је при ми ло ислам на ју жно сло-
вен ском про сто ру, сем исе ље ни ка ко ји су се сво је вре ме но исе ли-
ли у Тур ску, ни ка да ни је би ло аси ми ло ва но. Ислам је Му сли ма-
ни ма ју жно сло вен ског по ре кла, то ни је спор но, на мет нуо до ста 
тур ског и арап ског (лич на име на, кул ту ра ста но ва ња и оде ва ња, 
ис хра на, хи ги је на, мо рал, фи ло зо фи ја жи вље ња и слич но) али 
ни ка да ни је ус пео да по ти сне не ке ау тох то не пре ди слам ске чи-
ни о це као што су је зик, оби ча ји, пре зи ме на, а из над све га свест 
о сво ме ет нич ком по ре клу. Ово је Му сли ма не ју жно сло вен ског 
по ре кла у тој ме ри учи ни ло по себ ном ет нич ком за јед ни цом ко ју 
ни ка да ни је би ло мо гу ће по и сто ве ти ти са Тур ци ма, Ал бан ци ма, 
Ци га ни ма или дру гим при пад ни ци ма ислам ске ве ро и спо ве сти. 
Они су са ет нич ко на ци о нал ног ста но ви шта сво је по ре кло ве зи-
ва ли за Ср бе, Хр ва те, Цр но гор це, Ма ке дон це, Ма ђа ре, па због то-
га ни су мо гли би ти ни шта друго него Муслимани. Спој аутохтоног

21  При ме ра ра ди ви де ти Му шо ви ће ве сту ди је ко је су по ме ну те у уво ду 
ово га при ло га.

22  Е. Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је од па да Де спо то
ви не (1459) и ње го ва суд би на, Кра ље во 1992, 16 (Да ље: Е. Му шо вић, Му сли
ман ско ста нов ни штво Ср би је).

23  Исто, 172-173.
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са но во при хва ће ним по ста ла је спе ци фич ност ко ја је Му сли ма не 
у на шим кра је ви ма из дво ји ла у по себ ну ет нич ку, вер ску и кул-
ту р ну це ли ну. Му шо вић је та ко ђе по себ но на гла сио да је ислам 
за исла ми зи ра не при пад ни ке ју жно сло вен ских на ро да че сто био 
све ти ња ко ја се из у зет но по што ва ла. На вео је за пи се из ко јих се 
ви ди да су у том по гле ду на ши Му сли ма ни по ста ја ли ве ћи фа-
на ти ци од пра вих Ту ра ка па су због то га би ли чак спрем ни да се 
сва ког ча са жр тву ју за Му ха ме до во уче ње ко је су сма тра ли нај-
чи сти јом све ти њом.24 

Ислам су у на шим кра је ви ма пр ви при хва ти ли пред став ни ци 
ви ших по вла шће них дру штве них сло је ва. О то ме има до ста по-
да та ка у тур ској ар хив ској и дру гој гра ђи ко ју Му шо вић ко ри сти. 
Раз лог за исла ми за ци ју је био што је при хва та ње исла ма пру-
жа ло ве ли ке мо гућ но сти за еко ном ски, по ли тич ки, дру штве ни 
па и др жав нич ки про спе ри тет, за бе не фи ци ра ни жи вот у од но су 
на не му сли ма не.25 У Цр ној Го ри ислам су ме ђу пр ви ма при хва-
ти ли пред став ни ци ди на сти је Цр но је ви ћа. Ста ни ша, нај мла ђи 
син Ива на Цр но је ви ћа, го спо да ра Зе те (1465-1490), при хва тио је 
ислам и био је по знат као Скен дер бег Цр но је вић, од но сно Иван-
бе го вић. Ње гов ста ри ји брат Ђу рађ, Ива нов на след ник, за вр шио 
је ка ри је ру као спа хи ја у Ана до ли ји.26 Исла ми за ци ја је ре ла тив-
но ра но за хва ти ла и не ке ви со ке дру штве не сло је ве у Бо сни и 
Хер це го ви ни. О то ме све до че и пре зи ме на ко ја су се и до да нас 
очу ва ла, ме ђу ко ји ма су Ку ли ни, Ви да ји ћи, Љу бо ви ћи, То до ро-
ви ћи, Фи ли по ви ћи, на при мер. Ме ђу тим, про цес исла ми за ци је 
код сред њих и ни жих сло је ва те као је не што спо ри је27 и тра јао 
је у Ра шким обла сти ма, на при мер, све до по чет ка XX ве ка. 
Због то га не из не на ђу је чи ње ни ца што су Му сли ма ни из Ми ле-
шев ског кра ја ве о ма ду го за др жа ли не ке вер ске манифестације

24  Е. Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је, 21.
25  Исто, 172-173.
26  Е. Му шо вић, Му сли ма ни Цр не Го ре од па да Зе те (1499), Но ви Па зар 

1997.
27  Е. Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је, 24, 26.
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ма ни фе ста ци је на ко ји ма су се при дру жи ва ли Ср би ма. Ве о ма да-
ре жљи во по ма га ли су пра во слав не бо го мо ље и кла ња ли се ме-
сту на ко јем су би ле мо шти Све тог Са ве.28

Ејуп Му шо вић је ука зао на исто риј ске из во ре и ли те ра ту ру 
ко ја све до чи о ет нич ком по ре клу Му сли ма на са ју жно сло вен ског 
про сто ра. На при мер, у Це тињ ском кра ју су до по чет ка XVIII 
ве ка по сто ја ла „му ха ме дан ска“ брат ства.29  У Тур ским по пи си-
ма се ве о ма ра но че сто ре ги стру ју „си но ви Аб ду ла ха“ што зна чи 
да је реч о кон вер ти ти ма „ме шта ни ма“ ко ји су исла ми зо ва ни у 
пр вом по ја су.30  Ме ђу тим, ис ти ца ло се та ко ђе, без би ло ка кве ди-
ле ме, да по је дин ци чи ји су пре ци сво је вре ме но при ми ли ислам, 
по ти чу од исла ми зи ра них Ва со је ви ћа, Пи пе ра, Бје ло па вли ћа, 
Дроб ња ка, Кли ме на та, Шкре ља, Хо та, Ша ља. О то ме све до че и 
број на пре зи ме на ко ја су се и до да нас очу ва ла а ко ја је Му шо-
вић мар љи во са брао и уз на уч ну иден ти фи ка ци ју, са ана ли за ма, 
азбуч ним ре дом на вео у сво јим сту ди ја ма. О про це су исла ми за-
ци је све до че и „Но ви не чи та ли шта бе о град ског“ (бр. 12 од 12. 
III 1848) ко је на во де: „У овим пре де ли ма (ми сли се на Пе штер 
– прим. П. В.) има и та квих до мо ва, у ко ји ма се на ла зе по два 
бра та, пак је дан ве ру је Хри ста, а дру ги Му ха ме да, је дан кла ња 
а дру ги се кр сти. У не ким ку ћа ма има и по три бра та и сви др же 
да су Тур ци, а отац им је Ср бин, и та ко си но ви кла ња ју, а отац се 
кр сти, а кад Бај рам до ђе, сви за јед но про сла ве, отац иде у цр кву, 
а си но ви у џа ми ју. У овим пре де ли ма се мо же на ћи (ми сли се на 
Пе штер – П. В.) да два бра та Тур чи на, у јед ној ку ћи жи ве ћи, је-
дан др жи за же ну бу лу, а дру ги хри стјан ку, па јед ној име Ана, а 
дру гој На зи ја“. Да ље Е. Му шо вић на во ди твр ђе ње Ива на Ко сан-
чи ћа да „У са да шњем му сли ман ском ста нов ни штву у Но во па-
зар ском сан џа ку има мно го по тур че них Ср ба, ко ји су пре шли на 
ислам нај ви ше од сто го ди на на о ва мо, а и мно го доц ни је... мно ги 
су за др жа ли ста ра пре зи ме на“. Му шо вић је та ко ђе навео многе

28  Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 69-70.
29  Е. Му шо вић, Му сли ма ни Цр не Го ре, 75.
30  Е. Му шо вић, Ста нов ни штво Руд ни ка у XV и XVI ве ку, 98.
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при ме ре из ко јих се ви ди да су мно ги ка то ли ци, та ко ђе, пре ла зи-
ли на ислам а да су њи хо ве же не и кће ри оста ја ле у ста рој ве ри.31  

На не та ко дав ну исла ми за ци ју у Но вом Па за ру ука зу ју и број на 
за јед нич ка срп ско-му сли ман ска пре зи ме на ко јих у но во па зар-
ском кра ју има у знат ном бро ју. Ме ђу њи ма су Ђу ки ћи, Ће ра ни-
ћи, Че ко ви ћи, Чо ло ви ћи, Гле ди ћи, Гу бе ри ни ћи, Ка ра џи ћи, Ка ри-
ши ци, Ко ма ти не, Ко ра ћи, Ко ва че ви ћи, Ле ко ви ћи, Лу ко ви ћи, Па-
ла ма ре ви ћи, Пе јо ви ћи, Ра ден ко ви ћи, Та на ско ви ћи, Трип ко ви ћи. 
До 1930. го ди не да на шњи Хај ро ви ћи из Вра жо гр на ца пре зи ва ли 
су се Мар ко ви ћи. Слич но је би ло и са Му сли ма ни ма Дра шко ви-
ћи ма из Лу ка ра ко ји су не дав но узе ли пре зи ме Та хи ро ви ћи.32 

V Му сли ма ни и ми гра ци о на кре та ња

Му сли ма не са ју жно сло вен ског про сто ра, пре све га из Ср-
би је, Цр не Го ре, Бо сне, а де ли мич но и из пре де ла се вер но од Са-
ве и Ду на ва Е. Му шо вић је те мељ но про у чио. То се ја сно ви ди и 
из ње го вих по себ них сту ди ја о Му сли ма ни ма у но во па зар ском, 
ту тин ском и сје нич ком кра ју као и из син те за о му сли ман ском 
ста нов ни штву из Ср би је и Цр не Го ре. Ове сту ди је и дру ги на уч-
ни ра до ви Е. Му шо ви ћа по ка зу ју раз вој и кон со ли до ва ње Му-
сли ма на у по себ ну ет нич ку за јед ни цу у Ср би ји, у Цр ној Го ри, а 
до не кле и у Бо сни и Хер це го ви ни.

Ејуп Му шо вић је, на осно ву на уч них из во ра, исто риј ске 
гра ђе и ана ли зе ет нич ких про це са, утвр дио да су Му сли ма ни са 
ју жно сло вен ског ет нич ког про сто ра углав ном по том ци пра во-
слав них исла ми зи ра них пре да ка. Ме ђу њи ма има и из ве стан број 
Ма ли со ра, пре све га Кли ме на та, ко ји су под тур ском при си лом за по-
се ли Пе штер ску ви со ра ван по чет ком XVIII ве ка где су, напуштањем

31  Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 69.
32  Упо ре ди: Исто, 83.
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ка то лич ке ве ре и при хва та њем исла ма, из гу би ли сво ја ра ни ја ет-
нич ка обе леж ја па се са да углав ном иден ти фи ку ју као Му сли ма-
ни.33

Е. Му шо вић је утвр дио да је за из два ја ње Му сли ма на у по-
себ ну ет нич ку за јед ни цу на на шим про сто ри ма ути ца ло пре све-
га чу ва ње све сти о свом ет нич ком по ре клу, за тим чу ва ње срп ског 
је зи ка као сред ства за ме ђу соб но спо ра зу ме ва ње, по том за др жа-
ва ње не ких еле ме на та из ју жно сло вен ске ма те ри јал не кул ту ре и 
из усме ног на род ног ства ра ла штва ко је је не го ва но на ју жно сло-
вен ском ет нич ком про сто ру.

Кул тур но на сле ђе из пре ди слам ског пе ри о да Му сли ма ни су 
у на шим кра је ви ма про не ли, по ред ре ли гиј ског, при хва та њем 
ори јен тал них лич них име на, за тим кул ту ре ста но ва ња ко ја је по-
ве за на са ре ли ги јом, оде ва њем у скла ду са вер ским про пи си ма, 
на чи ном ис хра не, мо ра ла, фи ло зо фи је жи вље ња и дру гог и на 
тој осно ви по се бан по глед на жи вот и свет. Ово их је умно го ме 
из дво ји ло у по себ ну дру штве ну, а за тим ет нич ку и по ли тич ку 
за јед ни цу, ко ја је очу ва ла је зик и свест о свом ет нич ком по ре клу.

Се о бе му сли ман ског и хри шћан ског ста нов ни штва у скло пу 
ет нич ке исто ри је за у зи ма ју зна чај но ме сто у на уч ном де лу Еју-
па Му шо ви ћа. Он је ра зло жно при хва тио да су по во ди за се о бе 
ста нов ни штва би ли по ли тич ке, еко ном ске и по ро дич не при ро-
де. У не ким слу ча је ви ма ути цао је вер ски фа на ти зам, не ста ши ца 
на мир ни ца у глад ним го ди на ма и епи де ми је бо ле сти пре све га 
ку ге. У то ку XVIII ве ка, на при мер, у опу сте ле Но во па зар ске 
кра је ве до ла зе и Му сли ма ни и хри шћа ни са Пе ште ри, из Би хо ра 
и Цр не Го ре ра ди об ра де зе мље. Би ло је и при сил ног пре се ља-
ва ња. Сма ил па ша Па зар ски при сил но је пре се лио 1768. го ди не 
не ке Бје ло па вли ће у Но во па зар ску на хи ју.34 

33  Е. Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је, 159-160.
34  Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 78-79.
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Се о бе су на ет нич ку исто ри ју, утвр дио је Му шо вић, ви ше-
стру ко ути ца ле. На при мер, је дан део тур ског плем ства, ко ји је 
по сле пр ве (1690) и дру ге (1737) срп ске се о бе, из гу био по се де 
се вер но од Са ве, на се лио се по гра до ви ма Ра шке обла сти. Омер-
бе говићи и Осман бе го ви ћи су се на се ли ли у Но ви Па зар, Спа хо-
ви ћи и Га ри бо ви ћи у Сје ни цу, Дер во ви ћи и Ха џај ли ћи у Би је ло 
По ље, Турк ма но ви ћи и Ше ће ра ги ћи у Но ву Ва рош, Ме зил џи ћи 
у При је по љу, Ха џи а тла ги ћи у Пље вља, Ћо ро ви ћи у Би хор. Код 
њих се и са да чу ва ју пре да ња да су до шли из Сла во ни је или Бу-
ди ма и ка жу да су по том ци тур ских спа хи ја из тих кра је ва. Код 
Омер бе го ви ћа и Осман бе го ви ћа из Но вог Па за ра се чу ва пре да-
ње да је њи хов пре дак био тур ски офи цир ма ђар ског по ре кла. У 
на ро ду су све до шља ке са се ве ра на зи ва ли по кра је ви ма из ко јих 
су до ла зи ли (у овом слу ча ју Хр ва ти или Ма ђа ри). Они су у кра-
је ви ма на се ља ва ња до би ли но ве спа хи лу ке као ком пен за ци ју за 
из гу бље не по се де ко је су има ли пре ко Са ве.35 

Ма сов не се о бе ста нов ни штва иза зи ва ле су глад не го ди не 
и епи де ми је бо ле сти. Ме ђу глад ним го ди на ма се по ми њу 1815, 
1817, 1818, 1839, 1863, 1864, а од 1860. до 1912. ха ра ло је Евро-
пом осам епи де ми ја ко ле ре ко је су та ко ђе ути ца ле на раз вој ет-
нич ке струк ту ре у по је ди ним кра је ви ма.36

Пре ма Му шо ви ће вим про у ча ва њи ма у но во па зар ском, ту-
тин ском и сје нич ком кра ју не ма ни јед не по ро ди це чи ји се пре-
ци у XIX ве ку ни су до се ли ли из Цр не Го ре, цр но гор ских бр да, 
Хер це го ви не или Бо сне. Ово по твр ђу је и очу ва на цр но гор-
ско-хер це го вач ка тра ди ци ја, ије кав шти на и на чин на гла ша-
ва ња ре чи у је зи ку, на род ни ме лос и дру го. У Ста ру Ра шку се, по 
до ку мен ти ма и тра ди ци ји ко ју је Му шо вић про у чио, кра јем XIX 
и по чет ком XX ве ка до се ља ва ло му сли ман ско ста нов ни штво из 
свих ди нар ских зе ма ља ко је су у то вре ме пре ла зи ле у власт по-
је ди них хри шћан ских др жа ва.37 

35  Исто, 83.
36  Исто, 83.
37  Исто, 86-87.
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У XIX ве ку ско ро из осно ва је из ме ње но це ло куп но ста нов-
ни штво у на шим кра је ви ма. По вод за то су би ли осло бо ди лач-
ки ра то ви (Пр ви и Дру ги срп ски уста нак, устан ци у Цр ној Го ри 
и Хер це го ви ни, на при мер), по ну да срп ске вла де за усе ља ва ња 
срп ског жи вља у Ср би ју ко ја је би ла по год на за раз вој се о ске 
при вре де а од 1833. и сло бод на, као и по ну да за на се ља ва ње то-
по лич ко-кур шу млиј ског кра ја срп ским жи вљем.38 

Про цес исе ља ва ња Му сли ма на из цен трал не Ср би је до ко-
га је до шло из по ли тич ких раз ло га, ви дан је од 1804, 1833. и 
по сле 1867. го ди не а из Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не по сле 
Бо сан ско- хер це го вач ког устан ка 1875. и на кон од лу ка Бер лин-
ског кон гре са 1878. го ди не.39 На при мер, Дер ви ше ви ћи су до-
се ље ни у Но ви Па зар из Ка ра нов ца (са да Кра ље во), Бећ ко ви ћи 
и Ни шли је до се ље ни су из Ни ша, а Ма ври ћи из По же ге, Ха џи-
ав ди ћи и Бај рак та ро ви ћи (клад нич ки) из Ужи ца. Број оних ко ји 
су у Но ви Па зар до се ље ни из Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не 
мно го је ве ћи.40  До 1878. го ди не ви ше су се кре та ли хри шћа ни 
а по сле то га по че ли су ма сов ни ји по кре ти му сли ман ског жи вља. 
Му сли ма ни из Ср би је су се исе ли ли до осам де се тих го ди на XIX 
ве ка. По сле то га, по Му шо ви ће вим ис тра жи ва њи ма, Му сли ма на 
у Ср би ји ни је би ло ви ше од 1 по сто од укуп ног ста нов ни штва.41  

Исти на, под овим се не под ра зу ме ва Но во па зар ски сан џак ко ји је 
из ве сно вре ме остао под тур ском вла шћу и по слу жи ло као мост 
за исе ља ва ња у Тур ску.

По че так осло бо ди лач ких по кре та у Ср би ји озна чио је об-
ра чун не са мо са тур ском вла шћу не го и са му сли ман ским ста-
нов ни штвом на ко је се гле да ло као на из дај ни ке и не при ја те ље. 
Ни ко ни је во дио ра чу на ни ти га је ин те ре со ва ло њи хо во срп ско 
или сло вен ско по ре кло ни ти се во ди ло ра чу на о чи ње ни ци да 
су у про шло сти би ли је дан на род. Пла ћа ли су да нак за сво је 

38  Исто, 81.
39  Исто, 88
40  Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 88-89.
41  Е. Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је, 159.



109

кон фе си о нал но и по ли тич ко опре де ље ње. На сто ја ло се да се 
за јед но са Тур ци ма про те ра ју, да се уни шти њи хо ва це ло куп на 
ба шти на и да се из бри ше сва ки траг на њи хо во бив ство ва ње. 
Али, у по ли тич ки из ме ње ним усло ви ма, код Му сли ма на Ср би-
је пре вла да ло је ми шље ње „да је Му сли ма ну не мо гу ће жи ве ти 
у хри шћан ској др жа ви“ већ се из ње тре ба исе ли ти.42 Та ко су се 
се ли ли и они за ко је се по у зда но зна ло да су у нај ве ћем бро ју 
би ли срп ског по ре кла. Оста ли су да жи ве је ди но у Ста рој Ра-
шкој, где их још у Ср би ји је ди но има у ве ћем бро ју и то углав ном 
по то ма ка цр но гор ског, бо сан ског, хер це го вач ког и ма ли сор ског 
по ре кла. Они из Ср би је, из у зи ма ју ћи ма ли број оних ко ји су од-
се ли ли пре ма Бо сни, за сваг да је не стао. Они ко ји су исе ли ли 
у Тур ску пот пу но су аси ми ло ва ни и де фи ни тив но су из гу би ли 
сво је на ци о нал но, кул тур но и ет нич ко обе леж је. Пре то пи ли су 
се у дру ге и тра гич но не ста ли као по себ на ет нич ка за јед ни ца. 
Из гу бљен је та ко део срп ског на ро да услед то га што су њи хо ви 
пре ци, за хва љу ју ћи та ла су исла ми за ци је, при хва ти ли осман ску 
упра ву и ислам као ре ли ги ју43 за кљу чу је Му шо вић.

Ејуп Му шо вић ука зу је да је број исе ље них Му сли ма на из 
Ср би је и Цр не Го ре до сти гао ви ше ми ли он ску ци фру. Са мо у 
вре ме Ве ли ке ис точ не кри зе (1874-1878) у Ма ке до ни ју и Тур ску 
исе лио се из на ше зе мље око ми ли он Му сли ма на. Исе ља ва ње 
Му сли ма на у Тур ску на ста вље но је и по сле Пр вог и по сле Дру-
гог свет ског ра та. Исе ља ва ње по Дру гом свет ском ра ту би ло је 
из ра же но до 1971. го ди не. Ишло се не по сред но или пре ко Ма ке-
до ни је, где је на шим гра ђа ни ма би ло лак ше да до би ју исе ље нич-
ки па сош. На при мер, 1971. го ди не исе ли ло се из Но вог Па за ра, 
Сје ни це и Ту ти на пре ко Ма ке до ни је око 4.200 ли ца, а исе ља ва-
њи ма је би ла за хва ће на Лим ска до ли на, за тим Би хор, Ко ри та, 
Би стри ца, Ро жа је и не ка дру га ме ста.44

42  Упо ре ди: Исто, 174 и 176-177.
43  Упо ре ди: Исто, 177-178. Ви ше о то ме у: Ет нич ки про це си у Но вом 

Па за ру, 112-114.
44   Е. Му шо вић, Му сли ма ни Цр не Го ре, 146.
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Ср би су се та ко ђе се ли ли у ра зним прав ци ма. По зна те су, на 
при мер, Пр ва (1690) и Дру га (1737) ве ли ка срп ска се о ба ко је су 
у то вре ме из осно ва из ме ни ле ет нич ку струк ту ру Ср би је и Цр не 
Го ре. Обе се о бе су би ле по сле ди ца ау стро-тур ских ра то ва у ко ји-
ма су Ср би уче ство ва ли на стра ни Ау стри је ра ди осло бо ђе ња од 
Тур ске, до ко га у то вре ме ни је до шло. Из по да та ка ко је је са брао 
и ана ли зи рао Е. Му шо вић се ја сно ви ди да је, на при мер, 1812. 
го ди не око 150 по ро ди ца ко је су би ле раз ми ну ле Но ви Па зар, био 
за бра њен ула зак у Ср би ју.45 Из но во па зар ског и сје нич ког кра ја 
Ср би су се исе ља ва ли пре ко Ја во ра и дру гих пре ла за из ме ђу Ср-
би је и Тур ске. На во ди се да је 1900. исе ли ло из Но во па зар ског 
сан џа ка 240, 1901. го ди не 1432, а на дру гим пре ла зи ма ми гри-
ра ло је у Ср би ју 1250 ли ца.46 На до бро очу ва ним над гроб ним 
спо ме ни ци ма код Пе тро ве цр кве у Но вом Па за ру и на Ма лом 
гро бљу, ко ји по ти чу с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка, ко ја су би ла 
ак тив на град ска гро бља до 1912. го ди не мо гу се про чи та ти број-
на пре зи ме на чи јих по то ма ка ви ше не ма у Но вом Па за ру47 јер су 
се исе ли ли у дру ге кра је ве. Уо ста лом, би ло је у свим при ли ка ма 
по је ди нач них исе ља ва ња из јед ног кра ја Ср би је у дру ги, што је 
та ко ђе ути ца ло на ет нич ку струк ту ру у од ре ђе ним про сто ри ма 
чи јим се про у ча ва њем Е. Му шо вић, по шту ју ћи нај стр о же на уч не 
прин ци пе ве о ма ко рект но ба вио.

VI Му ха џи ри или му ха џе ри

Му ха џи ри или му ха џе ри (на арап ском из бе гли ца, еми грант, 
исе ље ник) су на уч ни про блем ко је му је Е. Му шо вић, у окви ру 
пр о у ча ва ња ет нич ке исто ри је, по све тио од го ва ра ју ћу на уч ну па-
жњу. Ово ве ро ват но и због то га што је и Му шо ви ће ва по ро ди ца, 
ко ја је ина че за у зи ма ла ве о ма углед но и ис так ну то ме сто у дру-
штву, од кра ја XIX ве ка де ли ла суд би ну и при па да ла из бе глом 
му ха џир ском ста нов ни штву из Ник ши ћа.

45  Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 87.46  Исто, 101-102.47  Исто, 102.
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Про у ча ва ње Е. Му шо ви ћа по ка зу ју да су од лу ке Бер лин ског 
кон гре са 1878. го ди не, и по сле то га ау стриј ска оку па ци ја Бо сне 
и Хер це го ви не и де ла Но во па зар ског сан џа ка, озна чи ле ве ли ку 
пре крет ни цу у ет нич кој исто ри ји на ших Му сли ма на на бал кан-
ским про сто ри ма. То је био по че так ве ћих и обим ни јих при сил-
них кре та ња му сли ман ског ста нов ни штва и ње го вог бе жа ња из 
Бо сне, Хер це го ви не, Цр не Го ре и Ср би је.48 

Му ха џир ским се о ба ма због про го на су би ли за хва ће ни сви 
сло је ви на шег му сли ман ског ста нов ни штва, без об зи ра на ње-
го во ет нич ко по ре кло, кла сну и со ци јал ну струк ту ру. У ма си 
тих исе ље ни ка из по је ди них ју жно сло вен ских зе ма ља нај ви ше 
је би ло исла ми зи ра них Сло ве на док је про це нат дру гих (Тур ци, 
Ара пи, Ци га ни) ко ји су ис по ве да ли ислам ско вер ско уче ње био 
ско ро за не мар љив.49 

Е. Му шо вић је по себ но про у чио кре та ње Му ха џи ра из Цр-
не Го ре, од но сно из Ник шић ког и Ко ла шин ског кра ја и пра тио 
њи хо ве се о бе пре ма Бо сни, Но во па зар ском сан џа ку и пре ко Ја-
дра на пре ма Тур ској.50 Му ха џи ри су се у знат ном бро ју за др жа ли 
на оним те ри то ри ја ма ко је су и по сле 1878. оста ле под вла шћу 
Тур ске (Но во па зар ски сан џак, Ко со во, Ме то хи ја, Ма ке до ни ја, 
Ал ба ни ја). Сан џач ки Му сли ма ни, по том ци ник шић ко-ко ла шин-
ских Му сли ма на, ко ји су до шли у но во па зар ски крај очу ва ли су 
свој му сли ман ски на ци о нал ни иден ти тет и сву да се ис ка зу ју као 
Му сли ма ни, што ни је слу чај у Ал ба ни ји и на Ко со ву где су ал ба-
ни зи ра ни.51 Та кав је слу чај са Ну ма но ви ћи ма ко ји се са да пре зи-
ва ју Ха ши ми и Се фе ро ви ћи ма (по ре клом Пи пе ри ма) ко ји се са да 
пре зи ва ју Оме ри и жи ве у се лу Ма зги ту на Ко со ву.52  

48  Е. Му шо вић, Цр но гор ски му ха џи ри и њи хо ва кре та ња, Исто риј ски 
за пи си, го ди на XXXIX, св. 1-2, Ти то град 1986, 139.

49  Исто, 139.
50  Исто, 140.
51  Е. Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је, 153, Е. Му шо вић, 

Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 89.
52   Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 89. 
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У Но ви Па зар су у ве ћем бро ју до шли Му ха џи ри из Ник ши ћа. 
Ис ти че се да су сви они би ли „по тур че ни Ср би“ и да ме ђу њи ма 
ни је би ло пра вих Ту ра ка. Ско ро сви ник шић ки Му сли ма ни – му ха џи ри 
ко ји су се на се ли ли у Но вом Па за ру, а то је слу чај и са они ма у Би је лом 
По љу и Сје ни ци (Љу це, Љу ха ри, Џи ди ћи, Брун че ви ћи, Му ли ћи, 
Бај ро ви ћи, Дер ви ше ви ћи, Па шо ви ћи и дру ги) узе ли су пре зи ме 
Ник ши ћи па се њи хо ви по том ци и да нас та ко пре зи ва ју. Са свим 
је ма ли број оних ко ји су за др жа ли ра ни ја пре зи ме на. Та ко ђе ко-
ла шин ски и би хор ски Му сли ма ни, као и ник шић ки, узе ли су у 
Но во па зар ском кра ју пре зи ме на Ко ла шин ци и Би хор ци. То је 
исти слу чај и са Ср би ма ко ји су до шли из Ко ла шин ског кра ја и 
Би хо ра.53 Му шо вић ис ти че да су Му ха џи ри у Но во па зар ски крај, 
ве ро ват но озло је ђе ни суд би ном ко ја их је за де си ла, са со бом до-
не ли не ке сво је сва ђа лач ке од ли ке и та ко по ре ме ти ли прет ход-
не до ста до бре од но се ко ји су по сто ја ли из ме ђу пра во слав них и 
Му сли ма на. Уне ли су, кон ста ту је Му шо вић, ви ше ди вљи не, не-
си гур но сти, на си ља, пљач ке и крв ну осве ту, „па је и Но ви Па зар, 
по сле до ла ска му ха џи ра, по стао сте ци ште аро гант них и оси о них 
љу ди“.54 

Му ха џи ри су, оно што тре ба по себ но на гла си ти, по Му шо ви
ће вим ана ли за ма, мно го до при не ли уоб ли ча ва њу и чу ва њу му сли ман ске 
на ци о нал но сти у обла сти ма ста ре Ра шке. То ста нов ни штво го во ри 
ју жним цр но гор ско-хер це го вач ким на реч јем срп ског је зи ка, а у 
ва ро ши ма по ред срп ског упо тре бља ва се и тур ски је зик ко га на 
се ли ма не ма. На осно ву го во ра, оби ча ја и мен та ли те та обра зо-
ва ла се вре ме ном по себ на ет нич ка це ли на ко ја се уз вер ску при-
пад ност из дво ји ла у по себ ну на ци о нал ну за јед ни цу.55 

53  Исто, 90-91.
54  Исто, 92.
55  Упо ре ди: Исто, 94, Е. Му шо вић, Му сли ма ни или Бо шња ци, „Бор ба“, 

30 јул 1990.
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VII Му сли ма ни и Бо шња ци

Му сли ма ни (и Бо шња ци) су име на чи јем је на уч ном де фи ни-
са њу Ејуп Му шо вић дао за па жен на уч ни при лог. Е. Му шо вић је 
утвр дио да је у на у ци до ка за но да су Му сли ма ни у на шим кра је ви-
ма углав ном по том ци при пад ни ка исла ми зи ра них ју жно сло вен-
ских на ро да и по то ме се ја сно одва ја ју од Ту ра ка и исла ми зи ра-
них при пад ни ка дру гих на ро да (Ар ба на са, Ци га на, на при мер).

Му шо вић је утвр дио да Му сли ма ни у на шим кра је ви ма 
углав ном чу ва ју свест о свом по ре клу, је зик и дру га сво ја ет нич-
ка обе леж ја.56 Ме ђу тим, слу жбе на ад ми ни стра ци ја је, при ли ком 
по пи са ста нов ни штва, а и у дру гим при ли ка ма, пра ви ла од ре-
ђе не гре шке. У по пи си ма је, на при мер, пре Дру гог свет ског ра-
та, ад ми ни стра ци ја гру пи са ла под јед ном од ред ни цом све ко ји 
су при па да ли му сли ман ској ве ри (Му сли ма ни, Тур ци, Ал бан ци, 
Ци га ни, Чер ке зи, на при мер), не во де ћи ра чу на о њи хо вој ет нич-
кој при пад но сти и дру гим на ци о нал ним обе леж ји ма. Из два ја ле 
су се и ка те го ри је „Ср бин му сли ман ске ве ре“, „по тур че ни Ср-
бин“, „исла ми зи ра ни Сло вен“, па се на овај на чин, мо жда и не-
хо ти це, ука зи ва ло да Му сли ма ни из Ста ре Ра шке, на ко је се ово 
углав ном од но си ло, ипак пред ста вља ју ет нич ку и дру штве ну по-
себ ност.57 

У по пи си ма ко ји су оба вља ни у дру гој по ло ви ни XX ве ка 
та ко ђе се уо ча ва од ре ђе на не до след ност у де фи ни са њу му сли-
ман ске на ци о нал не од ред ни це. Му сли ма ни се по пи су ју „нео-
пре де ље ни му сли ман„ (1948), за тим „Ју го сло вен нео пре де љен„ 
(1953), „ет нич ки му сли ман„ (1961), „му сли ман као на род ност„ 
(1971), „Му сли ман„ (1981, са ве ли ко „М“),  „Му сли ман“ (1991), 
„Му сли ман“, „Бо шњак“ (2001). Име на ци о нал не за јед ни це ни је 
пи са но ујед на че но. У Ју го сла ви ји је са ма ло „м„ („му сли ман“) 
озна ча ва на ре ли гиј ска при пад ност, а ка сни је са ве ли ко „М“ 
(„Му сли ман„) обе ле жа ва ла се код нас на ци о нал на а не вер ска 
при пад ност.

56  Е. Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је, 171.
57  Е. Му шо вић, Ет нич ки про це си у Но вом Па за ру, 104.
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Бо шња ци, као на зив за Му сли ма не, по Еју пу Му шо ви ћу, пр-
во је био ве зан за ге о граф ски а не за ет нич ки по јам. Ко ри стио се 
у тур ској ад ми ни стра ци ји као озна ка за по бу ње ни ке и не за до-
вољ ни ке у Бо сни (по крет Ху се и на Гра да шче ви ћа, и дру гих, на 
при мер). Ука зи вао је да ти по бу ње ни ци ни су Тур ци, већ до мо ро-
дач ко исла ми зи ра но ста нов ни штво, уо ста лом као што су Тур ци 
по бу ње не Ал бан це на зи ва ли Ар на у ти.58 

Ка да су Тур ци Осман ли је из би ло ко јих раз ло га же ле ли да 
исла ми зи ра не Сло ве не озна че као по себ ност на зи ва ли су их Бо-
шња ци ма. Под тим су под ра зу ме ва ли са мо при пад ни ке сло вен-
ског ет но са ислам ског ре ли гиј ског опре де ље ња, а не ка то ли ке и 
пра во слав не или Је вре је ко јих је та ко ђе би ло у Бо сни.59

Е. Му шо вић је, на осно ву по да та ка до ко јих је кроз про у ча-
ва ња до шао, утвр дио да име Бо шњак има, ипак, сво ју исто риј ску 
ду би ну. Пр во је озна ча вао Бо сан це, али са мо Му сли ма не а не 
и при пад ни ке дру гих ре ли ги ја (ка то ли ци, пра во слав ни, ју да и-
сти) ко ји та ко ђе жи ве у Бо сни. Ме ђу тим, вре ме ном је по јам Бо-
шњак гу био ге о граф ско зна че ње и про ши рио се и на Му сли ма не 
из дру гих ју жно сло вен ских кра је ва. Е. Че ле би ја је, на при мер, 
у XVII ве ку Бо шња ци ма на зи вао Му сли ма не Бе о гра да и дру гих 
гра до ва у Ср би ји и ис ти цао да го во ре бо шњач ки. Ви со ки тур ски 
до сто јан стве ни ци ре гру то ва ни из ре до ва ју жно сло вен ских Му-
сли ма на (Ср би ја, Хер це го ви на, Цр на Го ра) на зи ва ни су Бо шња-
ци ма, а исла ми зи ра ни Ал бан ци, за раз ли ку од њих, Ар на у ти ма. 
Сви Му сли ма ни исе ље ни у Тур ску из ју жно сло вен ских зе ма ља, 
укљу чу ју ћи и оне по сле Дру гог свет ског ра та, озна ча ва ни су 
као Бо шња ци или као бо шњач ки Му ха џи ри. Они Му сли ма ни 
исе ље ни ци ко ји су оста ли на Ко со ву да жи ве, би ли су код Ал ба-
на ца по зна ти као Бо шња ци, без об зи ра на то ода кле су до ла зи-
ли.60

58  Упо ре ди: Е. Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је, 172.
59  Е. Му шо вић, Му сли ман ско ста нов ни штво Ср би је, 171.
60  Е. Му шо вић, Му сли ма ни или Бо шња ци, „Бор ба“, 30. јул 1990.
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Е. Му шо вић сма тра да ми шље ње по ко ме би на зив Бо шњак 
био аде кват ни ји од на зи ва Му сли ман (за Му сли ма не), ако се са-
мо на то ми сли, ни је без исто риј ске осно ве. Али, ак ту е ли зи ра ње 
на зи ва Бо шњак, ка да се њи ме озна ча ва сва ки Бо са нац, не би мо-
гао би ти при хва тљив и за Му сли ма не ван Бо сне (Го ран ци или 
Тор бе ши, на при мер) јер би у том ви де ли „атак на њи хов иден ти-
тет у вре ме ка да се бра не од дру гих ко ји их сво ја та ју“.61

VIII Уме сто за кључ ка

У прет ход ним из ла га њи ма ука за но је са мо на не ка пи та ња 
из ет нич ке исто ри је ко ја је Е. Му шо вић осве тлио у свом на уч-
ном де лу. Уоч љи во је пре све га про у ча ва ње на стан ка и раз во ја 
по је ди них ет нич ких за јед ни ца по чев од илир ско рим ских и грч-
ких вре ме на до на се ља ва ња Сло ве на. Ова пи та ња су по сма тра-
на у кон ти ну и те ту ра ди ја сни јег са гле да ва ња исто риј ске це ли не 
у епо ха ма ко је су по том сле ди ле. На осно ву исто риј ских до ку-
ме на та, на на ста нак и кон со ли до ва ње срп ске ет нич ке за јед ни це 
и њен раз вој у сред њем ве ку. У тур ском раз до бљу пра ће ни су 
про це си на на шим про сто ри ма. Је дан од зна чај них по во да за те 
про це се би ла је исла ми за ци ја ко ју је Ејуп Му шо вић све стра но 
и те мељ но пра тио, утвр дио узро ке и ука зао и об ра дио не ке по-
сле ди це. Е. Му шо вић је у сво јим рас пра ва ма про у чио на ста нак 
и раз вој му сли ман ске ет нич ке за јед ни це у на шим про сто ри ма и 
от кло нио мно ге ди ле ме ко је су се ја вља ле у ве зи са на стан ком 
му сли ман ског ет но са на на шим про сто ри ма. При ка зао је чи ни-
о це ко ји су обе ле жи ли ње гов иден ти тет и на уч но про пра тио 
на ста нак и раз вој му сли ман ске ет нич ке за јед ни це на на шим 
про сто ри ма. По себ ну Му шо ви ће ву на уч ну па жњу при ву кли су 
му ха џи ри (прог на ни ци) ко ји су умно го ме ути ца ли на ет нич ку сли ку у 
но ви јим раз до бљи ма на на шим про сторима. На чињеницама је засновао
и об ја снио на ста нак име на Му сли ман и Бо шњак и утвр дио да се

61 Исто.
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ова име на у на шим кра је ви ма од но се са мо на сло вен ски жи ваљ 
ко ји је при мио ислам. Ве о ма ја сно је из ло жио и ука зао на раз ли-
ке из ме ђу исла ми за ци је и тур че ња. Про цес тур че ња об ја снио је 
при ме ром Му сли ма на ко ји су се исе ли ли у Тур ску и опре де ли ли 
да у њој жи ве, код ко јих је вр шио не по сред на те рен ска про у ча ва-
ња. Ука зао је на ин те гра тив не чи ни о це и од ли ке ко је Му сли ма ни 
има ју на на шим про сто ри ма. При ме ри ма је по ка зао ка ко су на се-
ља ва њем по Тур ској при пад ни ци му сли ман ског ет но са из на ше 
зе мље за у век из гу бље ни јер се њи хо ви по том ци ви ше не осе ћа ју 
Му сли ма ни ма не го Тур ци ма код ко јих је за са да још са мо оста ло 
бле до се ћа ње да су „бо шњач ког по ре кла“.

Око сни цу на уч ног де ла Еју па Му шо ви ћа, као што се ви ди, 
чи ни про у ча ва ње на ше ет нич ке исто ри је чи је је про у ча ва ње за-
сно вао на од го ва ра ју ћим исто риј ским из во ри ма и ти ме дао не за-
о би ла зан при лог раз во ју на ше кул тур но-исто риј ске ми сли.

ПетарВлаховић

 

ETHNIC HISTORY IN SCIENTIFIC WORK OF EJUP MUŠOVIĆ

There is many retrospects about Ejup Mušović our famous historian and his 
scientific work that originated on the occasion of his unexpected and early finished 
life path.

Sketch of Mušović’s scientific research work is generally made of investigation 
of ethnic history before all population of Serbia and Montenegro. Because of that 
this report is pointing at some problems and questions that Ejup Mušović studied 
and gave contribution to introduction of ethnic history of Serbian – Montenegrin 
ethic space. Between those questions are: origin and role of some early ethic 
communities, consolidation of Serbian ethnic community, Turkish period and 
shaping of ethnic structure in Serbia and Montenegro, problem of islamization 
and it’s significance for ethnic structure, education of ethnic community of the 
Muslims and mining of name Musliman and Bosnjak on the south Slavs ethnic 
space. The base for research work of mentioned problems in this article is made 
from Mušović’s study: Ethnic processes and ethnic structure of population of Novi 
Pazar (Belgrade, 1979), Tutin and environment (Belgrade, 1985), Population of 
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Sjenica’s and Tutin’s area (Belgrade, 1989), The Muslim population from the fall of 
Despotovina (1459) and its destiny (Kraljevo, 1992), The Muslims of Montenegro 
from the fall of Zeta (1499) (Novi Pazar, 1997) and others. From this Mušović’s 
studies it is clear that south Slav population that accepted Islam become particular 
ethnic community on this territory.

The base of the Muslim ethnic identity upon which they are recognized on 
these territories as a particular community is made by their sense about their ethnic 
origin, language, customs and many other elements from material and spiritual 
culture from before Islamic period. All of that is pervaded by elements that Islam 
as a religion imposed. Among all are: culture of habitation and dressing, personal 
names, nutrition, hygiene, moral, view on the world etc. These are there basic 
marks upon which they are recognized and different from all other ethnic groups.
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DIGITALNA KULTURA

Уз син таг му  „отво ре ног пу та“, ко ја озна ча ва са вре ме но 
овла да ва ње ин фор ма ци ја ма,  ве зу је се и Кок со ва „ми то ло ги ја 
отво ре ног пу та“ (Cox, 2000). Ову дру гу је мо гу ће  до жи ве ти као 
из раз  ди вље ња и ува жа ва ња ши ро ких и ра зно род них мо гућ но-
сти ин фор ми са ња. У истом оби му њо ме се ис ка зу је и иро ни ја 
због при ви да сло бо де при сту па зна њу, при ви да, јер је при ступ 
спу та ван тех но ло шким, еко ном ским, на ци о нал ним, по ли тич-
ким, прав ним, ге о граф ским, лин гви стич ким  ба ри је ра ма, од ко-
јих нам ни јед на ни је оста ла не по зна та. Све до ци смо, та ко ђе, да 
у да на шњим дру штви ма све њих по ку ша ва мо на ди ла зи ти уз по-
моћ до ступ но сти зна ња, и кроз елек трон ске ме ди је, уз по моћ та-
ко зва не кул ту р не ди пло ма ти је, ко ју, из ме ђу оста лог, и омо гу ћа-
ва ју прет ход но на во ђе ни про јек ти очу ва ња и пла сма на кул тур не 
ба шти не. У скла ду са пре по ру ка ма Беч ке кон вен ци је о кул тур ној 
ди пло ма ти ји1 као дру штве ној, обра зов ној, умет нич кој ко ре спон-
ден ци ји у ци љу пред ста вља ња исто риј ских, кул тур них и др жав-
них те ко ви на, ка ко би се ис та кла на ци о нал на са мо бит ност, с 
јед не, и при ја тељ ска на ме ра, с дру ге стра не, књи ге и би бли о те ке 
има ју зна чај ну со ци јал ну уло гу. Уз му зе је, ар хи ве, по зо ри шта, 
би о ско пе, књи ге и би бли о те ке су и да нас, као и кроз исто ри ју, од 

1 Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols. 
Vienna, 18 April 1961.
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за че та ка сво га по ста ња, ак тив ни но си о ци ин тер кул тур не и ме ђу-
на ци о нал не ко му ни ка ци је. Пре све га, по оп штим етич ким и естетским
вред но сти ма, по осо бе но сти ма за себ них кул ту ра ко је про фи-
ли шу и по ко ји ма се пре по зна ју, а по том по стан дар ди зо ва ним 
стру ков ним по себ но сти ма ко је омо гу ћа ва ју про жи ма ње би бли-
о те кар ства са дру гим ди сци пли на ма, као и хо ри зон тал но по ве-
зи ва ње у окви ру стру ке у ин те ре су на ро да и ње му при па да ју ће 
кул ту ре. Сва ка кул тур на ди пло ма ти ја за сво ја нај бо ља до стиг-
ну ћа ду гу је за хвал ност упра во књи зи и би бли о те ка ма као стал-
ним и по у зда ним ам ба са до ри ма сво јих кул тур них вред но сти и 
ба шти не, ко је у сво ме ди ги тал ном об лич ју по сти жу од у век же-
ље но је дин ство рад ње, пр о сто ра и вре ме на.

Ма да се у по след ње вре ме че сто по ста вља пи та ње од у ми-
ра ња штам па не у од но су на елек трон ску књи гу, као и ли сног 
или штам па ног ка та ло га у од но су на вир ту ел ну кар то те ку, те да 
је њи хо во чи ље ње „спо ро, али си гур но“ (Baker 1996, 2001), тај 
про блем мо гао би се са гле да ва ти и на дру га чи ји на чин. Не као 
пре до ми на ци ја јед ног тех но ло шки пот пу но но вог и на пред ног 
об ли ка, већ као је два и ко нач но из ну ђе но ре ше ње идеј не тво ре-
ви не с кра ја 19 и по чет ка 20. ве ка. Под се ти мо се ин спи ра тив ног 
и кон тра ве р зног уна кр сног ка та ло га Чар лса Еј ми ја Ка те ра, при-
хва ће ног ис кљу чи во у САД и ни кад за сту пље ног у  Евро пи, ко ји 
је омо гу ћа вао исто вре ме но пре тра жи ва ње по пред ме ту, име ни ма 
ау то ра, хро но ло ги ји, ге о граф ским и со ци о ло шким пој мо ви ма. 
Ова кав ана ли тич ки и ве о ма раз у ђен при ступ јед ној пу бли ка ци-
ји, нео до ма ћен јер је био про стор но зах те ван, тек на кон ви ше од 
сто го ди на до би ја сво ју пу ну ре а ли за ци ју у ба за ма ме та по да та ка, 
чи је је пре тра жи ва ње ви ше а спект но и ви ше слој но. Да кле, хи-
пер мо дер ну иде ју пра ти ла је тех но ло шка ре а ли за ци ја тек на кон 
јед ног ве ка.

Упра во ју че сре ла ме је пред згра дом фа кул те та ко ле ги ни ца 
ко ја већ два на ест го ди на ра ди у би бли о теч кој стру ци и за мо ли ла 
ме је да при хва тим да за струч ни ис пит об ра ди те му Про ме на 
уло ге и зна ча ја би бли о те ка ра од по че та ка до мо дер ног до ба. За-
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мо ли ла сам ко ле ги ни цу, бу ду ћи не спрем на да на ули ци об ја шња-
вам да је те ма пре ви ше обим на, да ми на пи ше мејл и кра ће обра-
зло же ње. Усле дио је од го вор би бли о те кар ке да ис кљу чи во ру ком 
бе ле жи раз го вор и раз ми шља ња и да има от пор пре ма тех нич ким 
но во та ри ја ма. Ти ме се у тре нут ку и дис ква ли фи ко ва ла од ика кве 
мо гућ но сти да об ра ди ову зах тев ну те му, јер ни је ти пи чан пред-
став ник сво га до ба и сво је стру ке. јер у да на шње вре ме чи та ве на-
уч не ди сци пли не су штин ски ме ња ју свој са др жај, ме то до ло ги ју 
ис тра жи ва ња, са мим тим и на зив. Та ко се ус по ста вља и ди ги тал-
на ху ма ни сти ка. И ни је увек но вој на у ци ре зер ви са но ме сто ме ђу 
по моћ ним на у ка ма. Ни је се то до га ђа ло ни са ми кро би о ло ги јом, 
ни са би о хе ми јом, ни са ну кле ар ном фи зи ком,ча к ни са ди сци-
пли на ма по пут на у ке о без бед но сти и еко ло ги је. Оне су има ле 
сво је ме сто у си сте му мул ти ди сци пли нар них на у ка, или на у ка 
од ко јих ди рект но за ви си оп ста нак жи вот ног си сте ма. На спрам 
њих, на у ке по пут би бли о те кар ства, би бли о теч ке ин фор ма ти ке, 
ра чу нар ске лин гви сти ке, или ди ги тал не ху ма ни сти ке, ко је има ју 
по у зда ну ем пи риј ску или тех но ло шку осно ву, ду го за др жа ва ју 
ста тус по моћ них на уч них ди сци пли на, уз не пре кид но до ка зи ва-
ње ау тох то не тер ми но ло ги је и ме то до ло шких по себ но сти. Ка ко 
Хејлз об ја шња ва, пре ла зак на тер мин „ди ги тал на ху ма ни сти ка“ 
тре ба ло је да ука же да се ова област уз ди гла са не баш та ко пре-
сти жног по ло жа ја по моћ не услу ге до јед ног истин ски ин те лек-
ту ал ног по ду хва та са соп стве ним про фе си о нал ним по ступ ци ма, 
ри го ро зним стан дар ди ма и уз бу дљи вим те о рет ским ис тра жи ва-
њи ма (Hayles 2011). Шнап и Пре знер су у Ма ни фе сту ди ги тал не 
ху ма ни сти ке (Digital Humanities Manifesto 2.0) об ја сни ли да је  
„пр ви та лас ра да у ди ги тал ној ху ма ни сти ци био (...)  кван ти та ти-
ван. Мо би ли сао је мо гућ но сти ба зе по да та ка за пре тра жи вањe и 
из вла че ње по да та ка, ау то ма ти зо вао кор пу сну лин гви сти ку, сла-
гао хи пер кар ти це у кри тич ке ни зо ве. Дру ги та лас је ква ли та ти-
ван, ин тер пре та ти ван, ем пи риј ски, емо ци о на лан, ге не ра ти ван по 
ка рак те ру. Он ди ги тал не ком пле те ала та ста вља у слу жбу основ-
них ме то до ло шких пред но сти ху ма ни стич ких на у ка: обра ћа ња 

ДИГИТАЛНА КУЛТУРА



122 БРАТСТВО

па жње на сло же ност, спе ци фич ност ме ди ју ма, исто риј ски кон-
текст, ана ли тич ку ду би ну, кри ти ку и ту ма че ње. Пр ви та лас ди-
ги тал них ху ма ни стич ких на у ка кра јем де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка и по чет ком 21. ве ка био је пре вас ход но усред сре ђен 
на ве ли ке про јек те ди ги та ли за ци је и ус по ста вља ње тех но ло шке 
ин фра струк ту ре, док је са да шњи дру ги та лас ди ги тал не ху ма ни-
сти ке, ко ји се мо же на зва ти „ди ги тал на ху ма ни сти ка 2.0“, ду бо ко 
ге не ра ти ван.“ (Schnapp and Presner 2009) Елек трон ска књи жев-
ност (e-lit), ин тер ак тив на фик ци ја (IF), веб-ар те фак ти, тви тер, 
дру штве ни ме ди ји, смс ро ма ни, са мо су не ки од про из во да на 
чи ји се на ста нак и ана ли зу мо же при ме ни ти ме то до ло ги ја ди-
ги тал не ху ма ни сти ке.  Ла ка до ступ ност ди ги тал ног ма те ри ја ла, 
ла ко ђа ис тра жи ва ња, лак осе ћај на прет ка ства ра ју од све та ди ги-
тал не ху ма ни сти ке па ра лел ну ствар ност. У њој, ме ђу тим, па ра-
лел но оп ста ју и сум ње: сум ње у не пре ци зност, не по у зда ност и 
про ла зност при су ства ди ги тал них тек сто ва; у ин сти ту ци о нал ну 
уте ме ље ност на уч не ко му ни ка ци је, у ко јој се че сто по зи ва мо на 
мул ти кул ту рал ност, мул ти лин гвал ност, ин тер ди сци пли нар ност, 
ко ла бо ра тив ност, а да за пра во у на шој на уч ној ме то до ло ги ји 
ни шта ни смо про ме ни ли. Ка да је у пи та њу штам па ни ма те ри-
јал, лак ше ће мо као не до ста так  при зна ти  не ком плет ност ис-
тра жи ва ња из раз ли чи тих раз ло га; ка да је у пи та њу ди ги тал ни 
про из вод тај не до ста так мо же би ти по вр шност или не у ме шност, 
од но сно ин фор ма ци о а на не до вољ на пи сме ност ис тра жи ва ча. 
Од по чет ка на стан ка ди ги тал не ху ма ни сти ке во ђе ни смо јед ним 
ци љем: за шти ти ти, са чу ва ти и учи ни ти до ступ ним у елек трон-
ској фор ми што ви ше кул тур не ба шти не све та. Да нас већ по ла ко 
ула зи мо у фа зу у ко јој тре ба да поч не мо да раз ми шља мо и ка ко 
да обри ше мо или за бо ра ви мо оно што нам је ма ње или ни ка ко 
по треб но. Ди ги тал на ху ма ни сти ка је, пи шу у сво јој књи зи Ен 
Бар дик, Јо ха на Дра кер, Пи тер Лу нен фелд (и др.) за пра во ко лек-
тив ни син гу лар, на стао као про из вод иза зо ва и спо не из ме ђу пој-
ма ди ги тал ни и пој ма ху ма ни сти ка.

За хва љу ју ђи усме ре ним на по ри ма Ор га ни за ци је Ује ди ње-
них На ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру, с дру ге, кул тур на ба-
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шти на се ис ти че као не за о би ла зан фак тор гло ба ли за ци је и за лог 
ме ђу на ци о нал них ди ја ло га, a упо тре ба но вих ин фор ма ци о них и 
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, ко ји ма се кул тур на ба шти на чу ва и 
про мо ви ше,  тре ба да до при не се афир ми са њу и до сти за њу  (EFA  
Education for All)  ци ље ва. Ди ги та ли за ци јом се обез бе ђу ју чу-
ва ње и про мо ци ја до ку мен тар но-исто риј ске, кул тур не и на уч не 
ба шти не, до при но си се раз во ју де мо кра тич но сти зна ња и омо-
гу ћа ва  уче ње на да љи ну. Ме та по да ци, де скрип тив ни, струк тур-
ни и ад ми ни стра тив ни, је су кључ ин тер о пе ра бил но сти, при сту-
пач но сти и отво ре но сти за упо тре бу ди ги тал ног са др жа ја, они 
су вред но сно опре мље на ин фор ма ци ја ко ја обез бе ђу је фи зич ки 
и ин те лек ту ал ни при ступ. У про це су ди ги та ли за ци је кул тур не 
ба шти не, од но сно би бли о теч ке, ар хив ске и му зеј ске гра ђе ко ји 
су зах те ви при мар ни?  Пре вас ход ни ар хи ви стич ки зах тев је сте 
увид у фонд као са мо стал ну це ли ну и у ње го ву струк ту ру, од нос 
пре ма дру гим фон до ви ма у ар хи ву, у ње го ву дру штве ну уло гу и 
зна чај. От кри ва ње, иден ти фи ка ци ја и пре тра жи ва ње ди ги тал них 
из во ра чи не се јед но став ним сва ком ко ри сни ку, ко ји ће у то ме 
убе ђе њу и оста ти уко ли ко су они до бро при пре мље ни за ди ги та-
ли за ци ју, уред но и ква ли тет но пре не се ни у елек трон ски об лик и 
опре мље ни од го ва ра ју ћим ин дек си ма и кон зи стент ним ме та по-
да ци ма ко ји омо гу ћа ва ју да се њи хов са др жај ви ше стру ко пре-
тра жу је. То ме ће до при не ти ис пу ња ва ње оче ки ва ња и зах те ва за: 
ко о пе ра тив но шћу ин сти ту ци ја кул ту ре у по сло ви ма ди ги та ли за-
ци је на ци о нал не ба шти не; за шти том и одр жи во шћу чи тљи во сти 
ин фор ма ци ја не за ви сно од про ме на хар двер ских и софт вер ских 
ре ше ња ди ги та ли за ци је;  ори ги нал но шћу и кре а тив но шћу ди ги-
тал них ба за;  очу ва њем ау тор ских пра ва  и за до во ље њем ко ри-
снич ких по тра жи ва ња без еко ном ских ба ри је ра. Обез бе ђе ност 
свих ових усло ва до зво ља ва нам да та ко пре не те, сор ти ра не и 
до ступ не са др жа је за и ста на зо ве мо ди ги тал ном ху ма ни сти ком.

На „отво ре ном пу ту“ об ли ко ва ња ме мо ри је све та су о ча ва ју-
ћи се са иза зо ви ма обра зо ва ња, сва ка ди ги тал на ко лек ци ја до-
при но си ши ре њу ин фор ма ци о не пи сме но сти и оп ште про све-
ће но сти, ди ги тал ној за шти ти, чу ва њу и ко ри шће њу до ку мен тар-
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но-исто риј ске, кул тур не и на уч не ба шти не. На том пу ту по је ди ни 
про дук ти за тва ра ће по ступ но не ке на ше сит не, или круп не, али 
сва ка ко сло бо де на ко је смо се прет ход но на ви кли. „Ди ги тал не 
тех но ло ги је ни су ви ше“, ка же Чар ли Гир, „са мо обич не алат ке, 
већ, би ло то до бро или ло ше, све ви ше уче сни ци у на шој све ви-
ше пар ти ци па тор ној кул ту ри.“ У њој је зик по ста је све зна чај ни је 
по тре ба, иден ти фи ка ци ја и ди вер ген ци ја и за то сва ко ис тра жи-
ва ње у обла сти ди ги тал не кул ту ре мо ра да поч не и за вр ши  пи-
та њи ма при су ства услов но ма њих је зич ких за јед ни ца. Фор ми ра-
ју ћи ди ги тал ну збир ку на ше ху ма ни сти ке, вра ћа мо дуг ње ним 
твор ци ма, прет ход ним ге не ра ци ја ма,  и за ду жу је мо сле де ће ко је 
ва ља да на ста ве да чу ва ју наш кул ту ро ло шки, ду хов ни и на ци о-
нал ни иден ти тет.

АлександраВранеш



                                                         
                                                          УДК 811.163.41:908(497.11 Шабац)

PRETE^E RAZVOJA PISANE RE^I U 
[APCU

Ап стракт: У при ло гу се  раз ма тра зна чај Је вре ма Обре но ви ћа за 
ства ра ње усло ва за кул тур ни раз вој Под ри ња по чет ком XIX ве ка. Од по себ-
ног је зна ча ја  за ње го ве но ве иде је би ла окол ност што је око се бе оку пљао 
нај о бра зо ва ни је лич но сти сво га вре ме на ко је су му у то ме би ле од ве ли ке 
по мо ћи. Па жња се по све ћу је књи жев ном жи во ту  у Шап цу тих де це ни ја и 
лич но сти ма ко је су сво јим де ло ва њем и ства ра њем да ле зна ча јан до при нос 
књи жев но сти то га вре ме на: Јо ва ну Па вло ви ћу, Са ви По по ви ћу, Ге ра си му 
Ге ор ги је ви ћу, Ани Обре но вић и Ива ну Ва си ћу.

Кључ не ре чи: Ша бац, Јо ван Па вло вић, Са ва По по вић, Ге ра сим 
Ге ор ги је вић, Ана Обре но вић, Иван Ва сић

Осно ва пој ма исто ри је раз во ја књи жев но сти је сте со ци о ло
шка прет по став ка да по сто је ат мос фе ре раз до бља. (Лу кач, 1982. 
стр.209) Док је Ша бац по ста јао, ве о ма ва жно тр го вач ко ме сто на 
ма пи Ср би је, по ла ко се, у осло бо ђе ној Ср би ји, пре ко пр вих би-
бли о те ка од пр вих пи са ца, пре ко ђач ких ли те рал них удру же ња 
раз ви ја ла љу бав пре ма књи жев но сти. И де си ло се да се на вр-
хун цу ре а ли зма као књи жев ног им пе ра ти ва вре мен ски по кло пи-
ла са вр хун цем раз во ја гра да Шап ца у  XIX ве ку. О том вре ме ну, 
зад њих де це ни ја XIX ве ка на дах ну то пи шу истин ски при пад ни-
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ци ре а ли зма, али би би ло не пра вед но  не по ме ну ти књи жев ни 
рад њи хо вих пре те ча, љу ди ко ји су су гра ђа не, са вре ме ни ке а за-
тим и по том ке тих са вре ме ни ка усме ри ли ка ле пој ре чи.

Кул тур ни раз вој Шап ца, не раз двој но је ве зан за име Је вре ма 
Обре но ви ћа, ко ји, да ле ко од то га да је био пи сац, али је знао да 
це ни и под сти че раз вој у том сми слу, ка књи жев но сти. Од по себ
ног је зна ча ја, уло га Је вре ма Обре но ви ћа у ства ра њу усло ва за раз вој 
књи жев но сти у Под ри њу. Као ве ли ки љу би тељ књи ге он по ма же ње
но по пу ла ри са ње, ор га ни зу је прет пла ту, и сам се прет пла ћу је и ства ра 
лич ну би бли о те ку. Оку пља уче не љу де и књи жев ни ке и до во ди их у Ср би
ју, по ма же, под сти че да пи шу и омо гу ћа ва да ор га ни зу ју књи жев ни рад. 
Он по ста је је дан од рет ких књи жев них ме це на и по сред но или не по
сред но по кре ће на ства ра ње и омо гу ћу је да се у Под ри њу ја ве пр ви књи
жев ни ци и скром ни књи жев ни по ку ша ји. (Опа чић, Ле кић, 1985. 
стр. 26) Је врем Обре но вић је ко ли ко и књи жев ни рад ни ци схва тио 
по тре бу за обра зо ва њем. Ње га су у том сми слу под сти ца ли љу ди 
ко је је у свом до му оку пљао. Чла но ви тог књи жев ног клу ба бу ли 
су Ди ми три је Ти рол, учи тељ Је вре мо ве де це, ко ји је исто вре ме-
но био не ка вр ста ње го вог се кре та ра за пр о све ту и кул ту ру. За-
тим књи жев ник и ле кар Јо ван Сте јић, ко ји је још 1832. ко ри стио 
Ву ков пра во пис у тре ћем де лу Са бо ра исти не и на у ке, због че га 
пре ла зи у Зе мун. Је вре мо ву по др шку осе ти ли су и Ди ми три је 
Да ви до вић, Ди ми три је Иса и ло вић, Јо ван Сте ри ја По по вић, Ва-
си ли је По по вић ко ји 1830. са ве ту је Ву ка Ка ра џи ћа да Гле да и др
жи се го спо дар Је вре ма. Си гур но да у све му то ме има и же ље за 
са мо и сти ца њем, као и ути ца ја До си те ја и Ву ка, њи хо вих про-
свет них и кул тур них те жњи. Ње го ва уло га у књи жев ном вас кр су 
Ср би је не мер љи ва је. Пр ви књи жев ни ци, ти ко ји су ства ра ли ат-
мос фе ру пи са ња и те жњу ка уче но сти су Јо ван Па вло вић, Са ва 
По по вић, Ге ра сим Ге ор ги је вић и Ана Обре но вић. Они су ти ко ји 
за слу жу ју да бу ду по ме ну ти као пре те че оних ко ји су ка сни ји но си-
о ци  књи жев ног раз во ја.
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Јо ван Па вло вић

Чо век ко ји је у два де се тој по стао све ште ник, у два де сет дру-
гој про та, ро ђен је у Бо сни, али је још као де те по стао Шап ча-
нин. По сле Је вре мо вог од ла ска из Шап ца сре ди шна је лич ност 
кул тур ног жи во та. По че так шко ло ва ња у Шап цу, на ста вак у 
Срем ској Ми тро ви ци, али упр кос не ре дов ном шко ло ва њу, раз-
ви ја сво је ин те лек ту ал не спо соб но сти и сти че за сво је вре ме ви-
со ку уче ност. У бе сед ни штву је био не над ма шан. Ње го ве бе се де, 
на Скуп шти ни у Кра гу јев цу 1830., у Бе о гра ду 1831. и 1835. у 
Ми ло ше вој прат њи у ру ском по слан ству у Ца ри гра ду, би ле су 
пред мет ди вље ња. Ње го во Сло во на дан ра до сне ве сти о при зна њу 
сул та но вом срп ских гра ни ца, штам па но је као по себ на књи жи ца и 
пред ста вља пр ви де ло књи жев ни ка из Ср би је штам па но у но-
во о сно ва ној срп ској штам па ри ји. Исте 1833. штам па но је дру го 
ње го во сло во го во ре но у знак за хвал но сти што је Ср би ја до би ла 
Ха ти ше риф. По ред ових, штам пао је 1846. го ди не и сло во др-
жа но у част за слу жног Ла за ра Те о до ро ви ћа. За ни ма ње за књи-
жев ност усло ви ло је ди вље ње ен гле ског пу то пи сца Пе та на, ка да 
је по се тио Ша бац и ви део ње го ву лич ну би бли о те ку 1844., ко-
ме на пи та ње да ли по зна је ен гле ску књи жев ност по ка зу је соп-
стве не пре во де Бул ве ро ве но ве ле, Мил то но вог Из гу бље ног ра ја, и 
де ла Едвар да Јун га. Ње го ва кон крет на пре во ди лач ка ак тив ност 
је сте: око 1830. Ноћ не ми сли Едвар да Јан га штам пан тек 1839. у 
го ди шња ку Го лу би ца, 1841. штам па у истом го ди шња ку (за 1841.) 
Мил то нов Из гу бље ни рај, исте го ди не пре вод Јун го вог де ла Стра
шни суд, а де вет го ди на ка сни је, 1850. сле ди но ви пре вод: Ча со ви 
бла го вје ни ја и рас про стра ње ни је исти ни тог хри стјан ства и до ма ћег 
Бла го ста ни ја. Сви ови пре во ди су са не мач ког је зи ка.

 Ње гов књи жев ни рад, ни је ве ли ки по оби му, ни ти има 
не ку пре ве ли ку књи жев ну вред ност, ко је са дру ге стра не, об зи-
ром на вре мен ску дис тан цу, за слу жу је по што ва ње. По сле ње га у 
ње го вом Шап цу ства ра ју мно го та лен то ва ни ји и зна чај ни ји пи-

ПРЕТЕЧЕ РАЗВОЈА ПИСАНЕ РЕЧИ У ШАПЦУ



128 БРАТСТВО

сци. Мо жда по чет нич ки по вред но сти, овај књи жев ни рад је од 
огром ног зна ча ја у јед ном дру гом сми слу, то су пр ви по ку ша ји 
љу ди овог кра ја да се по ет ски уз ви се и да упу те мла де на пут 
књи жев ног ства ра ња.

Са ва По по вић

 Ис ку ше ни ка ма на сти ра Гр ге тег, ко ји се за љу био и оже нио 
(за ме нив ши ти ме јед ну вр сту ис ку ше ни штва дру гом), до вео је 
1827. у Ша бац Је врем Обре но вић. По ре клом из Бе о чи на, на ста-
нив ши се у Шап цу, као шко ло ван чо век по ста вљен је за учи те
ља пр ве кла се мла де жи ша бач ке, а ка сни је по ста је над зор ник свих 
шко ла. На шав ши се у сре ди ни где се жи во раз ви ја ин те рес за 
књи гу. Под ути ца јем сре ди не до би ја же љу да се ба ви књи жев но-
шћу. Пр во де ло ко је је штам пао зва ло се Сан из о бра же них умо ва, 
об ја вље но 1833. Го ди не 1842. об ја вљу је пре во де са не мач ког је-
зи ка  Криж или мо рал на по у че ни ца у два де сет пи са ма му дра ца Се не ке 
из ло же на. Овај пре вод 1869. до жи вља ва сво је дру го из да ње. Ба-
ви се но ви нар ским ра дом, док оба вља ду жно сти Се кре та ра су да 
окруж ја ша бач ког. Об ја вљу је у Срп ским но ви на ма ве ћи број чла-
на ка. За па же ни ње го ви члан ци би ли су: Упо тре бље ни је вре ме на у 
са да шњем ве ку, Што год за сва ког. Ње гов књи жев ни рад би ва оме-
тен и пре ки нут по ли тич ким пре ви ра њи ма. Као про тив ник То ме 
Ву чи ћа Пе ри ши ћа, за вре ме Ка тан ске бу не, би ва при мо ран да 
на пу сти Ша бац и оде у Ириг. Вра тио се тек по сле по врат ка кне-
за Ми ло ша у Ср би ју. За вре ме из гнан ства ра дио је као бе ле жник 
у Ири гу. По ро ди ца се вра ти ла у Ша бац 1860. и Са ва По по вић 
је по но во по ста вљен за су ди ју Окру жног су да. Из гнан ство Са ве 
По по ви ћа, по су ди ло је ка сни је, као са дра ма чи та ве по ро ди це, 
а на ро чи то мај ке, као ин спи ра ци ја ње го вом си ну Ми ло ра ду да 
на пи ше при по вет ку Ка тан ска бу на, ве о ма ре а ли стич ну у при ка зу 
до га ђа ја. Зна чај књи жев ног де ла Са ве По по ви ћа сли чан је као 
зна чај књи жев них по ку ша ја ње го вих са вре ме ни ка. Био је ме ђу 
ства ра о ци ма ат мос фе ре. Не по сре дан ути цај вр ши на сво ју де-
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цу: Си но ви Са ве По по ви ћа, Па вле По по вић и Ми ло рад По по вић 
Шап ча нин, ба ве ћи се на у ком и књи жев но шћу и да ју ћи кон кре-
тан до при нос њи хо вом раз во ју, жи ва су сли ка ути ца ја по ро ди це 
и ши рег окру же ња. (сли чан ути цај ка сни је сре ће мо код по ро ди це 
Илић). Чак је, ка ко је већ на по ме ну то, исто ри ја по ро ди це по слу-
жи ла као мо дел за по че так ства ра ња ре а ли стич ке при по вет ке о 
овом кра ју;

Ге ра сим Ге ор ги је вић

Пи сац, ко ји је на пи сао са мо јед но де ло, ко је је угле да ло све-
тлост да на 1838. у том свом је ди ном књи жев ном де лу Зна ме ни
ти до га ђа ји но ви је Серп ске исто ри је, на крат ко уве за ном и про стом 
сло гу, спи са ни. Ге ра сим Ге ор ги је вић, епи скоп ша бач ки, на кра ју 
је на пи сао и сво ју би о гра фи ју. Из ње се са зна је да је ро ђен у 
Ви ди ну око 1783. да је сти цао обра зо ва ње уз по моћ да ско ла це
ка и да је под ути ца јем при ча о ма на сти ру Сту де ни ци, кре нуо у 
ма на стир. У Сту де ни ци се и за ка лу ђе рио. Уче ству је у пр вом и 
дру гом устан ку, а у Ша бац до ла зи по же љи Је вре ма Обре но ви ћа 
и по ста је вла ди ка ша бач ки, да би, као пи смен чо век, био при хва-
ћен у круг љу ди оку пље них око Је вре ма Обре но ви ћа као ме це не, 
штам пао сво је је ди но де ло: Исто ри ја у сти хо ви ма ка ко кра ће на зи-
ва ју ње гов књи жев ни пр ве нац (ра на смрт, 1839. спре чи ла је да ље 
ства ра ње), пред ста вља спев у пет пе ва ња, ис пе ва них у де се тер-
цу, по угле ду на на род не еп ске пе сме. У пр вом пе ва њу опи су је 
Сту де ни цу, Пр ви срп ски уста нак, бо је ве, вој во де и пад Ср би је и 
исто ри ју ма на сти ра Сту де ни ца, што се не укла па у на слов Зна ме
ни ти до га ђа ји но ви је Срп ске исто ри је ...... али има до ку мен та ци о ну 
вред ност јер је пи са на из пе ра чо ве ка ко ји је у Сту де ни ци жи вео. 
Дру го пе ва ње опи су је пад Серб ске Шу ма ди је, пре ла зак ка лу ђе ро-
вог брат ства код Ду бо ког на Са ви у Це са ри ју. Тре ће пе ва ње опи-
су је ста ње у зе мљи, до ла зак Су леј ман па ше Ско пља ка у Бе о град. 
Че твр то је по све ће но кне зу Ми ло шу и Дру гом срп ском устан ку, 
по себ но бор би код Чач ка, суд би на ма по ро ди ца из ги ну лих и по-
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врат ку мо шти ју Све тог кра ља у Ка ле нић. Про зни део ове исто ри-
је срп ског на ро да го во ри о Ср би ма и њи хо вој суд би ни од кне за 
Ла за ра до кне за Ми ло ша, при ка зу је скуп шти ну у Кра гу јев цу и 
про гла ше ње Ми ло ша за вла да ра а про зно по гла вље за вр ша ва се 
ау то би о гра фи јом.

Зна чај овог, је ди ног, де ла Ге ра си ма Ге ор ги је ви ћа је ви ше-
струк. Са др жи опи се зна чај них исто риј ских до га ђа ја исто ри је 
XIX ве ка, ва жне сли ко ви то при ка за не опи се жи во та у Сту де ни ци 
и уоп ште жи во та ка лу ђе ра; Књи жев на вред ност огле да се у ве-
о ма ле пим сти хо ви ма. Ка да то ма ло шту ри је, не ве зу ју ћи за име 
пи сца све де мо на књи жев не чи ње ни це до би ја мо сле де ће: при каз 
до га ђа ја у ко ји ма пи сац уче ству је, ства ра ње по угле ду на на род-
ну књи жев ност и го вор, те жња да се оста ви за бе ле шка о вре ме ну 
у ко ме пи сац жи ви, по ку шај што леп ше пе снич ке сли ке тог вре-
ме на, без пре не бе га ва ња исто риј ских чи ње ни ца -  украт ко књи-
жев но-умет нич ки за пис јед ног вре ме на из пе ра пи сца, све до ка и 
не по сред ног уче сни ка тог вре ме на. 

Ана Обре но вић

Ка да се не ко са три на ест го ди на поч не ба ви ти пре во ди лач-
ким ра дом, то се, на рав но, до че ку је хва лом. Ћер ка Је вре ма Обре-
но ви ћа, тре ћа по ре ду, ко јој је пе сник Да ни ло Мла де но вић ис пе-
вао пе сму као Пер во на чал ној Сер би јан ској спи са те љи ци а прав ник 
и пе сник Да ни ло Пе тро вић, по све ћу је јој две сво је пе сме у ко јој 
се ди ви ње ној ле по ти и му дро сти, већ 1834. у Да ви до ви ће вом За
бав ни ку по чи ње да об ја вљу је. Ка да се зна ју окол но сти у до му Је-
вре ма Обре но ви ћа, ње ни ра ни књи жев ни по ку ша ји ни су из не на-
ђу ју ћи. Обра зо ва ни лич ни учи те љи Је вре мо ве де це, Ди ми три је 
Ти рол и ње го ва же на на у чи ли су је стра не је зи ке. Ра но је до шла 
у до дир са књи гом и књи жев но шћу, а уз та кве усло ве, ње но ин-
те ре со ва ње за пи са ну реч ни су из не на ђу ју ћи. 

По сле пр вог пре во да у За бав ни ку, на ста вља да пре во ди и об-
ја вљу је и у ка лен да ру  Мје се цо слов, из да је збир ку од 14 пре ве де-
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них при по ве да ка На ра во у чи тељ не по вје сти са оп шир ним пред го-
во ром. У Ти ро ло вом ал ма на ху Ура ни ја за 1837. и 1838. об ја вље на 
су још два пре во да при по ве да ка. За хва ће на стру ја њи ма Илир-
ског по кре та, под ути ца јем Ти ро ла, Сте ји ћа и свог ве ре ни ка Ан-
ту на Ми ла но ви ћа, об ја вљу је у Го је вој До иж ци, пе сме и пре во де. 
Ан тун Ми ла но вић њен не су ђе ни муж, њом ин спи ри сан ис пе ва 
сво ју чу ве ну пе сму Ка ме на де ва. Па вле Сте фа но вић хва ли је у ал-
ма на ху Срп ска пче ла; Јо ван Су бо тић на зи ва је ди ком ро да и по ре-
ди је са пе сни ки њом Со фо. Са да, пи та ње је да ли су хва ло спе ви 
по сле ди ца то га што је хва ли ве ћи на ди на стич ких пе сни ка, ве ли-
ча ју ћи за пра во ди на сти ју Обре но ви ћа, же ле ћи да се до дво ре Је-
вре му и Ми ло шу. У том ши ро ком кру гу обо жа ва о ца по ја вљу ју се 
име на Лу ки ја на Му шиц ког, вла ди ке Ата нац ко ви ћа, Ву ка Ка ра-
џи ћа, па се мо же на ћи не ко сред ње ре ше ње за кључ ка. Ипак, ве-
ћи на је искре но по здра вља ла по ја вљи ва ње пр ве ср би јан ске же не 
у књи жев но сти, и ве ро ва ли да ње но вре ме у тој вр сти афир ма-
ци је тек до ла зи. Ме ђу тим, иди ла се пре ки да на сил ном уда јом за 
ба нат ског спа хи ју Алек сан дра Кон стан ти но ви ћа. Не же ле ћи да 
је уда за ка то ли ка и ау стриј ског кон зу ла, Ми лош про це њу је да то 
не би би ло по во љи Ру си је. Ми лош Обре но вић пре ки да и ње ну 
књи жев ну ак тив ност. По сле смр ти му жа, Ана, са ћер ком Ка та-
ри ном до ла зи у Бе о град, где би ва уби је на при ли ком атен та та на 
кне за Ми ха и ла, 1868. Зна чи од 1838. до 1868. Ана Обре но вић 
ни је об ја ви ла ни шта. Ње но књи жев но де ло вред но је као пр ви 
по ку шај же не из Ср би је да се огле да на том те ре ну, и до но си јој 
сла ву пр ве књи жев ни це осло бо ђе не Ср би је.

Иг њат Ва сић

Ро ђен у Бе о гра ду 1812. а са ро ди те љи ма се на ста њу је у 
Шап цу 1813. где је из у чио бу квар, ча сло вац, псал тир, исто ри ју, 
ка ти хи зис и сло вен ску гра ма ти ку. Тр го вач ки кал фа у Кар лов ци-
ма, па за тим ис ку ше ник у ма на сти ру Фе нек, од ла зи у Хо по во, 
где се раз о ча рао ви де ћи мо на хе у пра вом све тлу, као обич не љу-
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де а не све це (слич но раз о ча ре ње до жи вео је и До си теј Об ра до-
вић, та ко ђе у Хо по ву), та ко да са 17 го ди на пре ла зи у Ср би ју и 
по ста је учи тељ. (као учи тељ у На ку ча ни ма, у Ша бач ком окру гу 
за па зио је да ро ви тог уче ни ка Ран ка Алим пи ћа, ка сни је ге не ра-
ла); Већ 1833. мла ди учи тељ до би ја уно сни је зва ње -  по ста је 
све ште ник а 1840. на ме сник Ша бач ке кон зи сто ри је. Ве ран ди-
на сти ји Обре но ви ћа, би ва прог на ник у вре ме пре ви ра ња на по-
ли тич кој сце ни и оста је без по сла. По сле за то че ни штва од ме сец 
да на у ма на сти ру Рај но вац, вра ћа се у Ша бац. Сре ди ном 1844. 
од ла зи у Ло зни цу, где оста је, са ма лим пре ки ди ма до кра ја жи-
во та. У вре ме Ка тан ске бу не, са мо за хва љу ју ћи про ти Јо ва ну 
Па вло ви ћу, Иг њат Ва сић би ва ски нут са Ву чи ће вог спи ска при-
ста ли ца Обре но ви ћа ко је тре ба укло ни ти. По сле по врат ка Ми-
ло ша у Бе о град, по ста је члан Бе о град ске кон зи сто ри је, али се 
ипак вра ћа у Ло зни цу. При сту пио је срп ској вој сци 1876, ка да је 
срп ска вој ска под ко ман дом ње го вог ђа ка Ран ка Аћи мо ви ћа пре-
шла у Бо сну. Овај не мир ни дух, ве ран ди на сти ји Обре но ви ћа, 
про тив ник свих но во та ри ја, во ди днев ник од 1872. до 1878. То 
су за пра во из ве шта ји ко је он пи ше по на го во ру Јо ва на Ри сти ћа. 
Пр ви део овог днев ни ка, ко ји са др жи про ти ну би о гра фи ју, об ја-
вљен је 1889. у Шап цу под име ном Днев ник Иг ња та Ва си ћа  про те 
Ло знич ког. Про тин днев ник са сто јао се од две књи ге, из ра зи то 
при по ве дач ког сти ла, са де таљ ним опи си ва њем до га ђа ја о ко ји-
ма из ве шта ва Јо ва на Ри сти ћа, ми ни стра ино стра них де ла. По-
ред из ве шта ја, днев ник са др жи про ти ну би о гра фи ју, по гла вље 
о во ђа ма бо сан ског устан ка, ње го ву бе се ду вој ни ци ма Дрин ске 
бри га де при осве ће њу за ста ве, де та ље о на род ном све штен ству, 
про ти не ко мен та ре о по ли тич ким зби ва њи ма у Бо сни и Ср би ји.

За ни мљив је став про те Иг ња та Ва си ћа о омла ди ни. Кон-
зер ва ти ван је и  про ти ви се и бор би за оп штин ску са мо у пра ву, 
за кљу чив ши да су то љу ди ко ји же ле да су без ичи јег над зо ра. 
Ко мун ци, ре пу бли кан ци и оста ле утва ре што ди жу гра ју про тив 
пр вих љу ди, да их оцр не па да сво је гра бљи ве нок те у на род за-
бо ду. Ово на зад но схва та ње, зва ни чан је, за пра во став Вла де у 



133

Ср би ји, упла ше не по ра стом и ути ца јем но вих иде ја чи ји је за го-
вор ник Све то зар Мар ко вић. Пи шу ћи о Бо сни, да је нам низ по да-
та ка о оби ча ји ма, ве ро ва њи ма, су је вер ју, гат ка ма и пред ви ђа њи-
ма у Бо сни. 

Сви ови пи сци, за чет ни ци ат мос фе ре  јед ног пред сто је ћег 
до ба, мо жда и не све сно, отво ри ли су пу те ве раз во ја књи жев-
но сти у ша бач ком кра ју, ве ли ка ни ма по пут Вла де Јо ва но ви ћа, 
Јан ка Ве се ли но ви ћа, Ми ло ра да По по ви ћа Шап ча ни на, Ми ха и ла 
Сре те но ви ћа, Или је Ву ки ће ви ћа, и на рав но Ла зе К. Ла за ре ви-
ћа, ко ји су доц ни је, већ на зна че ним пу тем, ис пи си ва ли стра ни це 
срп ске књи жев но сти.
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THE FORERUNNERS OF THE LITERARY DEVELOPMENT IN ŠABAC

Abstract: The text discusses the importance of Jevrem Obrenović to setting 
the stage for the cultural development of the Drina Basin in the early 19th century. 
The fact that he gathered the best educated people of his time to assist him in the 
process was especially favourable for his ideas. Attention is paid to the literary 
life of Šabac in those decades and to the persons who made major contributions 
to the then literature with their activity and works: Jovan Pavlović, Sava Popović, 
Gerasimus Georgijević, Ana Obrenović and Ivan Vasić. 



                                                                                             УДК 929.52 Немањић

PORODI^NI I VLADARSKI ODNOSI
U KRAQEVSKOJ KU]I URO[A 

VELIKOG
PO ARHIEPISKOPU DANILU DRUGOM

- По во дом 700 го ди на од смр ти срп ске кра љи це 
Је ле не Ан жуј ске (†1314) -

 
Са же так: Краљ Урош (1243-1276), ко ји до ла зи да вла да срп ским зе мља-

ма по сле бра ће кра ље ва, Ра до сла ва (1228-1234) и Вла ди сла ва (1234-1243), 
био је до бар по ли ти чар и ди пло ма та. За ње го ву вла да лач ку по ли ти ку ве зу је 
се и тра ди ци о нал но са гла сје из ме ђу цр кве и мо нар ха у во ђе њу др жав не по ли-
ти ке, уто ли ко пре што је од 1266. по гла вар срп ске Цр кве, ар хи е пи скоп Са ва 
II, био кра љев брат. А за тим, тре ба ис та ћи и кра љев то ле ран тан од нос пре ма 
ста нов ни штву ка то лич ке ве ро и спо ве сти у Ср би ји то га до ба. Из гле да ло је да 
се за вла де кра ља Уро ша и др жав ни и по ро дич ни жи вот во де успе шно. Али, 
из ве сни до ку мен ти, на ро чи то по сла ни це кра ље ве же не, кра љи це Је ле не, не 
твр де та ко. 

По ро дич не не су гла си це до шле су вид но до из ра жа ја са по-
бу ном си на Дра гу ти на и ње го вом бор бом про тив оца 1276. ко ја се 
за вр ша ва по ра зом кра ља Уро ша, ка да до ла зи до (пр ве) сме не вла сти 
у тој кра љев ској по ро ди ци. Ме ђу тим, 1282. го ди не до ла зи и до дру ге 
сме не на срп ском тро ну, ка да краљ Дра гу тин пре да је Ра шки пре сто 
свом бра ту Ми лу ти ну. Та да су срп ске зе мље „до го вор но“ по де ље не 
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из ме ђу три вла да ра, кра ља Ми лу ти на, кра ља Дра гу ти на и кра љи це 
Је ле не. Сло га ме ђу бра ћом - срп ским кра ље ви ма - ни је би ла ду гог 
ве ка. Иза отво ре них су ко ба и крат ко трај них по ми ре ња, до ла зи до 
зло ста вља ња и уби ста ва на след ни ка или мо гу ћих на след ни ка срп-
ске кру не, са да већ по себ них кра љев ских ку ћа Ср би је. 

Кључ не ре чи: краљ Урош, кра љи ца Је ле на, краљ Дра гу тин, 
краљ Ми лу тин.  

 Исто риј ски по да ци о вла да ри ма из кра љев ске ку ће Уро ша 
I, или Ве ли ког,1 ка ко је по зна то, на ла зе се у по ве ља ма, по сла ни-
ца ма, за пи си ма, а до ста при кла дан из вор пред ста вља ју и њи хо ви 
жи тиј ни спи си од ар хи е пи ско па Да ни ла Дру гог, у ко ји ма су из-
ве сни исто риј ско-по ро дич ни до га ђа ји ис при ча ни са уза јам ним 
про жи ма њем чи ње ни ца. Иа ко је основ на идеј ност ових спи са 
по хва љи ва ње, они и са та квом апо ло ге ти ком, „с об зи ром на њи-
хо ву су шти ну и функ ци ју, тре ба да се убро је у сред ње ве ков ну 
исто ри о гра фи ју“ - за кљу чу је Ста ни слав Хаф нер у сво јој сту ди-
ји Да ни ло II као сред њо ве ков ни исто ри о граф.2  По ред ових извора,

1  Краљ Урош се, код До мен ти ја на у за вр шни ци жи тиј ног тек ста о Све-
том Са ви (у Ша фа ри ко вом ис пи су, у пре во ду Л. Мир ко ви ћа, 1988, ст. 233), 
озна ча ва са „Сте фан Урош“; код Да ни ла, у де лу Жи вот бла го ча сти во га кра
ља Уро ша, у збор ни ку: Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских, Слу жбе, 
Про све та, СКЗ, Бе о град, у је зич кој вер зи ји Ла за ра Мир ко ви ћа, Ди ми три ја 
Бог да но ви ћа и Дам ња на Пе тро ви ћа, 1988, ст. 48, чи та мо: „... зва ни ве ли ки 
краљ Урош“. Кон стан тин Ји ре чек, у Исто ри ји Ср ба, књ. 1, 1979, ст. 187, обе-
ле жа ва га са „краљ Сте фан Урош I“, ка ко га и (ка сни је) Ста но је Ста но је вић 
озна ча ва (Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа), што ће би ти по ла зни рим ски број за 
да ље срп ске кра ље ве са вла дар ским име ном Урош; та ко је краљ Ми лу тин - 
Урош II, а Сте фан Де чан ски - Сте фан Урош III. 

2  Ста ни слав Хаф нер, Да ни ло II као сред њо ве ков ни исто ри о граф у: збор-
ник ра до ва Ар хи е пи скоп Да ни ло II и ње го во до ба, Ме ђу на род ни на уч ни скуп 
по во дом 650 го ди на од смр ти, СА НУ, 1987. На уч ни ску по ви, књи га LVIII (58), 
Оде ље ње исто риј ских на у ка, књи га 17, Бе о град, СА НУ, 1991, ст 137. Ина че, 
Ни ко ла Ра дој чић да је из у зет но пре глед но „раз вој ни“ пут ста во ва о исто риј-
ској ми сли и уло зи Да ни ло вих Жи во та, од гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа и Јо ва на 
Ра ји ћа до ње го вог вре ме на, у гл. II сту ди је Жи во то пи сач ки рад ар хи е пи ско па 
Да ни ла II и ње го вих на ста вља ча, у књи зи Ста ра књи жев ност, Срп ска књи
жев ност у књи жев ној кри ти ци, при ре ђи ва ча Ђор ђа Три фу но ви ћа, Бе о град, 
Но лит, 1965, ст. 389-394. Из но ви је ли те ра ту ре, на во ди мо ов де са мо име Мир-
ја не Жи во ји но вић, ко ја о Да ни лу као исто риј ском из во ру из но си у ра ду Жи
вот ар хи е пи ско па Да ни ла II као из вор за ра то ва ње Ка та лон ске ком па ни је, 
Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та 19 (1980). 
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по дат ке о по ме ну том раз до бљу у Ср би ји пру жа ју, из ме ђу оста-
лих, и ви зан тиј ски са вре ме ни исто ри ча ри, а за тим, Ду бров ник и 
па па. По ла зна осно ва за овај рад су по ме ну та жи ти ја вла да ра из 
збор ни ка ар хи е пи ско па Да ни ла II: Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па 
срп ских.3 

Ка ко је исто риј ски по зна то, краљ Урош I (1243-1276) је до-
шао на Ра шки пре сто по сле сме не вла да ра - ста ри је по лу бра ће, а 
си но ва кра ља Сте фа на Пр во вен ча но га - Ра до сла ва и Вла ди сла ва. 
Из Жи ти ја кра ља Уро ша чи та мо, нор мал но, у апо ло гет ском то ну, 
да је „овај ве ли ки краљ Урош ... пун ми ло сти и бо жан стве не бла-
го да ти, вас пи тан у до број ве ри и ра зу му сво јих ро ди те ља и на у-
чен бо жан стве ном за ко ну, био је рев ни тељ ота ча ским за ко ни ма и 
пре да њи ма.“4  У на став ку увод ног хва ло спе ва, ау тор Жи ти ја ка-
же да „ ... овај бла го ча сти ви и ве ли ки краљ Урош, не по ко ле би вом 
ве ром љу ба ви хри шћан ске пре др жа пре сто кра љев ства жи ве ћи у 
нај ср дач ни јој љу ба ви са окол ним ца ре ви ма, јер га ве о ма љу бља-
ху због вр ли не ње го ве, по шту ју ћи га по до сто ја њу и зна ју ћи га 
као креп ко га кра ља у сво ме ота ча ству, у срп ској зе мљи.“5 По сма-
тра ју ћи га са по зи ци ја по ли тич ког опре де ље ња пре ма окол ним 
вла да ри ма, К. Ји ре чек не ма мно го хва ле за по ме ну тог вла да ра и 
кон ста ту је за ње га „да ни је имао та ле нат и да ле ки по глед сво га 
оца, ‘пр во вен ча но га’ кра ља“6. Па ипак, сто ји исто риј ска чи ње ни-
ца да је краљ Урош „пре др жао“ срп ски пре сто 33 го ди не. Оже њен 
фран цу ском прин це зом  из анжујске породице, према житијној

3 Да ни ло Дру ги, Жи вот бла го ча сти во га кра ља Уро ша, Жи во ти кра
ље ва и ар хи е пи ско па срп ских, Слу жбе. При ре ди ли др Гор дон Мак Да ни јел 
и проф. др Дам њан Пе тро вић, је зич ка вер зи ја: Ла зар Мир ко вић, Ди ми три је 
Бог да но вић, Дам њан Пе тро вић, Про све та, СКЗ, Бе о град, 1988. 

4  Исто, ст. 48. 
5  Исто. 
6  Кон стан тин Ји ре чек, Сте фан Урош I, Гла ва пр ва, Че твр ти оде љак  

Ср би ја ве ли ка си ла на Бал кан ском по лу о стр ву под по том ци ма Не ма њи ним 
(11961371), Исто ри ја Ср ба, Пр ва књи га до 1537. го ди не, (По ли тич ка исто
ри ја), Дру го до пу ње но и ис пра вље но из да ње, Пре вео Јо ван Ра до нић, Сло во 
љуб ве, Бе о град, 1978, ст. 177. 

ПОРОДИЧНИ И ВЛАДАРСКИ ОДНОСИ...
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бе ле шци, „жи вља ше овај хри сто љу би ви краљ у сво ме ота ча ству 
са Бо гом да ро ва ном му су пру гом, ... бо го љу би вом Је ле ном, увек 
не пре ста но по у ча ва ју ћи се пре му дро сти...“7 

Оп шта ме ста, ов де, као жи тиј ни „по да ци“ о кра љу Уро шу 
I, за пра во, са мо ре зи ми ра ју из ве сне исто риј ске чи ње ни це. Кад 
Да ни ло ка же да су окол ни вла да ри по што ва ли овог кра ља „по 
до сто ја њу и зна ју ћи га као креп ко га кра ља у свом ота ча ству, у 
срп ској зе мљи“ - ни је са мо уоп ште ни хва ло спев, већ ре то рич-
ко по твр ђи ва ње чи ње ни ца о еко ном ском, вер ском и ду хов но-кул-
тур ном на прет ку Ср би је за ње го ве вла де. Учвр стив ши гра ни це 
сво је др жа ве пре ма су се ди ма и уки нув ши „уде о не кне же ви не и 
у Зе ти и у За ху мљу“8, краљ Урош, цен тра ли зу ју ћи власт, об ли ку-
је уну тра шњу по ли ти ку пре ма еко ном ским мо гућ но сти ма сво је 
при род но бо га те зе мље. До во ђе њем Са са по чет ком пе те де це-
ни је XIII ве ка9, као ру да ра за екс пло а та ци ју ба кра, сре бра, зла та 
и дру гог руд ног бла га, ство ре не су ве ли ке еко ном ске мо гућ но-
сти за раз вој не са мо Бр ско ва, као глав ног на ла зи шта ру де, већ 
и мно го ши ре; ства ра ју се усло ви за ја чи раз вој тр го ви не и, ка ко 
је по зна то, про ши ре не су тр го вач ке ве зе на ро чи то са Ду бров ни-
ком, Ко то ром, Ве не ци јом, Фи рен цом. Ова ква еко ном ска си ту а-
ци ја по себ но је омо гу ћи ла раз вој за нат ства и об ра де пле ме ни тих 
ме та ла. Исто је та ко до ку мен то ва но да се за са мо ме сто екс пло-
а та ци је, Бр ско во, ве зу је ков ни ца нов ца, као што ће се ка сни је, са 
пре ла ском Са са на Руд ник, и та мо ко ва ти но вац.10   

Зна чај но ме сто за уну тра шњу по ли тич ку ста бил ност има ло 
је „са гла сје“ из ме ђу вла да ра и цр кве, а пре све га Срп ске цр кве. 

7  Фусн. под 3, ст. 49. 
8  Ми лош Бла го је вић, Де јан Ме да ко вић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, 

Књи га I, 2000, ст. 153. 
9  Си ма Ћир ко вић, Де сан ка Ко ва че вић-Ко јић, Ру жа Ћук, II До ла зак Са са 

и успон Бр ско ва, Ста ро срп ско ру дар ство, Про ме теј, Ву ко ва за ду жби на Бе о-
град, Но ви Сад, 2002, ст. 21. 

На нов цу из ков ни це Бр ско во су ли ко ви кра ља Уро ша и кра љи це Је ле не.
10  Исто, ст. 25 - 28. 
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У Уро ше вом ота ча ству је, ина че, ово на сле ђе из Ви зан ти је, тра-
ди ци о нал но по ро дич но обе леж је из вре ме на ње го вог оца кра-
ља Сте фа на Пр во вен ча но га и бра та му, Са ве Не ма њи ћа, пр вог 
срп ског цр кве ног по гла ва ра - ар хи е пи ско па. У вре ме вла да ви не 
кра ља Уро ша I на че лу срп ске пра во слав не цр кве је ар хи е пи-
скоп Ар се ни је, за тим до ла зи кра љев брат, ар хи е пи скоп Са ва II 
и по том вер ни кра љев пра ти лац Јо а ни ки је. Oвај срп ски вла дар, 
син Ве не ци јан ке Ане Дан до ло, ка тол ки ње, из по ро ди це ве не-
ци јан ских ду жде ва, и оже њен Фран цу ски њом, прин це зом из 
вла дар ске ку ће Ан жу ја ца, ка тол ки њом Је ле ном, пре све га због 
срп ских по да ни ка на При мор ју, као и због ко ло ни је Са са11, имао 
је из у зет но раз у ме ва ње за ову ве ро и спо вест на те ри то ри ји срп-
ских зе ма ља. Али и ка то лич ки жи ваљ на При мо р ју је по што вао 
на че ла сво га вла да ра, са гла ша ва ју ћи се са ње го вим по ли тич ко-
вер ским не га тив ним од но сом пре ма ду бро вач ким те жња ма за 
вер ском ју рис дик ци јом12. 

Кад је реч о лич но сти кра ља Уро ша I, до та ћи ће мо се и ње-
го ве по тре бе да се по ро дич ни пре ци, Са ва и Си ме он Не ма ња, 
још јед ном по ка жу у ви со ко ду хов ној све тло сти, по ве ра ва ју ћи 
тај рад све то гор ском је ро мо на ху До мен ти ја ну.13 

11  Исто, ст. 22, где се, из ме ђу оста лог, из но си да је у Бр ско ву „би ла пр ва 
са ска оп шти на ко ја је ужи ва ла ау то но ми ју. У Бр ско ву су Са си има ли сво га 
кне за, ка то лич ку цр кву и све штен ство, ... (и сво је ау то ном но суд ство). ... То 
је, ина че, пр ва по зна та ка то лич ка па ро хи ја у Ср би ји.“ 

12  Ис так ну та бор ба за вер ски при мат из ме ђу Ба ра и Ду бров ни ка, ко ја 
по С. Хаф не ру (2001, 51), па да у вре ме же нид бе „Уро ша I Је ле ном“, и са по-
дат ком ка ко су пап ски иза сла ни ци та да ис пра ће ни, ко је на во ди Ст. Ста но је-
вић у ра ду: Бор ба за са мо стал ност ка то лич ке цр кве у Не ма њић ској др жа ви 
(Бе о град, 1912, 121). „Шта се нас ти че па па? Го спо дин наш, краљ Урош, наш 
је па па!“, ја сно де фи ни ше уре ђе ну др жа ву и по зи ци ју вла да ра у њој. 

13  Ау тор Жи ти ја Све то га Са ве и Све то га Си ме о на, До мен ти јан, оста-
вио је ау то би о граф ске по дат ке о се би и као пи сцу ових де ла, о вре ме ну кад 
је пи сао и за ко га је пи сао. На во ди мо сег мент са кра ја Са ви ног жи ти ја у 
пре во ду из Ко мен та ра у књи зи: До мен ти јан, Жи вот Све то га Са ве и жи вот 
Све то га Си ме о на, ко ју је при ре ди ла Рад ми ла Ма рин ко вић, Про све та - СКЗ, 
Бе о град, 1988, ст. 377 и 378. За пис из Пећ ког ру ко пи са. „У ле то 6762. ин дик-
та II. за цар ство бла го вер но га ца ра Гр ка кир Ка ло ја на, и у да не са мо др шца 
срп ско га, уну ка све то га Си ме о на, а си на Сте фа на ... А због ве ре ко ју има ђа-
ше ка пре о све ће ном свом го спо ди ну Са ви бла го вер ни го спо дин наш, Сте фан 
краљ Урош, по сла ње му Бог пре са вр ше ну мо ли тву ње го ву, ову књи гу, ко ју 
при ми као пре ве ли ки ча сни дар.“ 

ПОРОДИЧНИ И ВЛАДАРСКИ ОДНОСИ...
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До ми нант на оп шта ме ста, сход но жи тиј ној идеј но сти пи-
са ња, пру жа ју са мо оп ште и се лек тив не чи ње ни це из лич ног и 
по ро дич ног жи во та: по сле же нид бе сто ји мо ли тва Бо гу ко ју упу-
ћу ју краљ и кра љи ца за ро ђе ње си на. У овом де лу Жи ти ја сле-
ди да ље Дра гу ти но во хри шћан ско обра зо ва ње, за тим же нид ба 
прин це зом Ка те ли ном, „од цар ског пле ме на угар ског на ро да“14 . 
А по том, од кон крет них и ре ле вант них до га ђа ја за ово Жи ти је, 
Да ни ло из но си са мо су коб из ме ђу оца и си на - кра ља Уро ша и 
кра ље ви ћа Дра гу ти на. 

Од број них ра то ва15 што их је краљ Урош I во дио про тив 
окол них зе ма ља, са ви ше или ма ње успе ха, а по не кад и ди пло-
ма ти јом (Бу гар ска, Ви зан ти ја, Ма ђар ска и у стал ном су ко бу са 
Ду бров ни ком), жи тиј ни пи сац при ка зу је је ди но рат ко ји до во ди, 
са сме ном на пре сто лу, до из у зет них про ме на у по ро дич ним и 
вла дар ским од но си ма, ве за них ка ко за уну тра шњу, та ко и за спо-
ља шњу по ли ти ку. О ова квом из бо ру исто риј ских чи ње ни ца ко је 
да ју жи тиј ну исти ну, Хаф нер ана ли тич ки из ла же: „Та ква тех ни-
ка не да је исто ри ју као ап стракт но до га ђа ње, исто ри ју по се би, 
не го ... чи ње ни цу ода бра ну као ре ле вант ну, пре ра ђе ну у об ли ку 

14  Фусн. 3, ст. 52. 
Жи тиј но из ла га ње у овом Уро ше вом жи во то пи су је део Жи ти ја кра ља 

Дра гу ти на, ка ко је по ка зао Љу бо мир Сто ја но вић у Гла су СКА, CVI, 1923. 
на во де ћи одво је на жи ти ја кра љи це Је ле не и кра ља Дра гу ти на, про на ђе на ван 
Да ни ло вог збор ни ка. 

15  Од нос Ви зан ти је пре ма Ср би ји и обр ну то до бро је по знат из исто риј-
ских срп ских и стра них до ку ме на та; од на уч ни ка ко ји су се ти ме ба ви ли, ов де 
на во ди мо са мо не ка: К. Ји ре чек, Љ. Сто ја но вић, С. Но ва ко вић, Б. Фер јан чић 
итд. Али, тре ба ис та ћи и име ви зан тиј ског, од но сно, ни кеј ског ви со ког цар-
ског пред став ни ка и исто ри ча ра Ге ор ги ја Акро по ли та (1217-1282), са вре ме ни-
ка кра ља Уро ша I. Из ме ђу не ких по да та ка ко је је оста вио о срп ском мен та ли-
те ту, дао је и (по Ра ди ћу, 2003, 163-169) кра так по да так о успе шном срп ском 
во је ва њу 1257. про тив Ви зан ти је. За од нос Ср би је са Ду бров ни ком, Ји ре чек, 
у Исто ри ји Ср ба, I књ. 1978, 178-186, ско ро так са тив но на во ди Уро ше ве не су-
гла си це и по хо де на Ду бров ник. 
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при ча ња, пр ви пут пи сме но фик си ра ну, на се ћа ње и по у ку љу-
ди ма. Те жи ште ле жи на осми шље ном при ча њу у сми слу до тич-
ног ли те рар ног ка но на.“16  

По вод за овај рат је из ри чи то ис так нут: пре не бре га ва ње да-
тог обе ћа ња кра ља Уро ша и си ну (Дра гу ти ну) и ње го вом та сту 
(угар ском кра љу Сте фа ну V) да део свог кра љев ства усту пи „мла-
дом кра љу“ - Дра гу ти ну, по сле же нид бе са угар ском прин це зом. 
Ка ко то срп ски краљ ни је учи нио ни за жи во та Дра гу ти но вог 
та ста17, а ни ка сни је, ста ри срп ски вла дар се су о ча ва са „ве ли ком 
си лом на ро да угар ског и ку ман ског“18 и, „у зе мљи зва ној Гац кој 
син одо ле сво ме ро ди те љу и узе пре сто ње гов си лом.“19  - ка-
же Да ни ло. Пре ма исто риј ским из во ри ма, би ло је то „с је се ни“ 
1276. го ди не. Ов де тре ба по ме ну ти је дан, исто ри ји по знат, Уро-
шев не слав ни по ход про тив Ма ђа ра, ко ји се збио пре же нид бе 
мла дог кра ља Дра гу ти на. Та да, ка ко Ји ре чек из ла же, краљ Урош 
„бу де не са мо по ту чен, не го са мно гом сво јом вла сте лом као су-
жањ од ве ден Бе ли IV (1268). ... Ме ђу усло ви ма за мир ве ро ват но 
бе ше обе ћао да ће Урош I, још за жи во та, по де ли ти са својим сином

16  Ви ди фусн. 2, ст. 134.
Као при по вед на це ли на, кроз мо дел сред њо ве ков не по е ти ке опи су је се 

ток до га ђа ња: син се три пу та обра ћа оцу - кра љу да ис пу ни обе ћа ње око 
са вла дар ства на срп ском пре сто лу. Мо дел мол ба у обра ћа њу три пу та је по 
„би блиј ској“ број ци три, ко ја је по ред бро је ва 4, 7, 12, 40 - „ме ђу ве ру ју ћим 
у Хри сту има ла огро ман ау то ри тет“, ка же Р. Ра дић у при ло гу Сред њо ве ков ни 
пи сци и број ке (2003, ст. 177). О то ме го во ри и Жак Ле Гоф у сег мен ту Број, у 
збор ни ку Чо век сред њег ве ка (2002, ст. 37-38). Са ма мол ба „дај ми до сто јан 
део тво га има ња“ (Да ни ло,1988, 53) је оп ште ме сто из би блиј ског сти ха по 
Лу ки 15, 12, као и број ни дру ги би блиј ски ци та ти ко је је Да ни ло ко ри стио.

17  Угар ски краљ Сте фан V, таст Дра гу ти нов, а син угар ског кра ља Бе ле 
IV, умро је 1272. го ди не. 

18  Фусн. 3, ст. 54. 
19  Исто, ст. 55. 
У мо но гра фи ји Со по ћа ни (1963, ст. 21) Во ји слав Ј. Ђу рић ка же: „(Краљ 

Урош) Свој жи вот ни пут за вр шио је, та ко ђе, у сти лу сво га до ба. По што је из-
гу био пре сто, оти шао је у ма на стир, та мо се за мо на шио и до био име Си ме он, 
као и ње гов дед, ве ли ки жу пан Не ма ња, да би убр зо за тим умро и био са хра-
њен у за ду жби ни ко ју је на ме нио за свој и по ро дич ни ма у зо леј.“ 

ПОРОДИЧНИ И ВЛАДАРСКИ ОДНОСИ...
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са сво јим си ном Сте фа ном (Дра гу ти ном) пре сто и кра ље ви-
ну...“20  По све му ово ме, при ја тељ ство је та да скло пље но и свад-
ба уго во ре на. У Жи ти ју по сле Дра гу ти но ве же нид бе сто ји кон-
ста та ци ја (два пу та): „...(Дра гу тин) жи вља ше ... са же ном сво јом 
у дво ру ро ди те ља сво јих...“21  од но сно, „И жи вео је ... у до му 
оче ву са не што ма ло љу ди сво јих ... че ка ју ћи да при ми оно што 
му је ње гов отац обе ћао.“22  О не ким по ро дич ним не су гла си ца ма, 
или раз ми ри ца ма до тле не ма ни по ме на. 

Са оп штим епи те ти ма из Жи ти ја кра ља Уро ша, ко ји су бли ми-
ра ју ње го ве ка рак тер не спе ци фич но сти, али и из дру гих спи са, 
до би ја мо до ста тач ну сли ку ње го ве лич но сти, или ка рак те ра, а 
ти ме и став за од лу чу ју ћи до га ђај 1276. го ди не. Већ на по чет ку 
овог жи тиј ног из ла га ња чи та ва син таг ма је на чи ње на од епи те та 
ко ји се од но се на ње гов фи зич ки из глед: био је „са вр шен ве ли-
ко леп ном ле по том из гле да и кра со том“23, што по твр ђу је ско ро 
ви те шки из глед и кти тор ска фре ска у Со по ћа ни ма. Тај „креп ки 
краљ“, као „рев ни тељ ота ча ским за ко ни ма и пре да њи ма ... са не-
по бе ди вом ве ром љу ба ви хри шћан ске“24, у Ср би ји је чу вао дух 
„Све то сав ске цр кве XIII ве ка“25. Са сво јим ви со ким обра зо ва-
њем, ко је је, ве ро ват но, сте као на дво ру, са сво јим ау то ри та тив-
ним по на ша њем, па и по на чи ну во је ва ња, овај срп ски вла дар на-
ли чи сли ци за пад њач ког су ве ре на ко ју Жак Ле Гоф да је у књи зи 
Чо век сред њег ве ка. А опет као срп ски pater familias у по ро ди ци је 
спро во дио до след но сво је од лу ке, а у др жав нич ким по сло ви ма 
је био ап со лу ти стич ки мо нарх. Уо ста лом, но сио је овај вла дар 
осо би не нај ви шег срп ског плем ства - по оцу, кра љу - и го спод ство 
ве не ци јан ских ду жде ва, по мај ци. 

20  Кон стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба књ. I, Сте фан Урош I (1243
1276), Пр ва гла ва, Че твр ти оде љак, Ср би ја ве ли ка си ла на Бал кан ском по лу о
стр ву под по том ци ма Не ма њи ним (11961371), Бе о град, 1978, ст. 183. 

21  Фусн. 3, ст. 52.  
22  Исто, ст. 53. 
23  Исто, ст. 48. 
24  Исто. 
25  С. Хаф нер, Срп ски сред њи век, Сту ди је о Ср би ма, 2001, ст. 45-53. 
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Го во ре ћи о фе у дал ној хи је рар хи ји За па да, а јед на ко бит но 
у дру штве ном устрој ству и За па да и Ис то ка, Ле Гоф се по себ но 
освр ће на ау то ри тет, као јед ну од ве о ма бит них ка рак те ри сти ка 
то га до ба, а ко ја је из ра же на и у по на ша њу овог срп ског кра ља. 
О том ко дек су по на ша ња Ле Гоф ко мен та ри ше, из ме ђу оста лог, 
и ово: „На дру штве ном и по ли тич ком пла ну чо век сред њег ве ка 
мо рао је да бу де по слу шан пре ма ста ри ји ма цр кве ним до сто јан-
стве ни ци ма ако је кли рик, кра љу, фе у дал ном го спо да ру, ста ре-
ши ни за јед ни це ако је све тов но ли це.“26 За кључ ни став о ау то-
ри те ту овај ау тор да је кроз кон ста та ци ју: „По слу шност је би ла 
ве ли ка ин те лек ту ал на и дру штве на вр ли на, ко ја се зах те ва ла од 
чо ве ка сред ње га ве ка.“27 Та ко је и срп ски краљ Урош у Ср би ји 
био нај ве ћи ау то ри тет ка ко за по да ни ке та ко и за сво ју по ро ди цу. 
По сма тра но са тог аспек та, син (Дра гу тин) је мо рао без по го-
во ра да по шту је оче ву - кра ље ву во љу ве за ну за од би ја ње да се 
по де ли др жа ва и власт из број них по ли тич ки ре ал них окол но-
сти, а ве ро ват но, и из лич них - су бјек тив них раз ло га. Ов де тре ба, 
пре све га, узе ти у об зир од ра ни је по зна ту28 ис ка за ну аспи ра ци-
ју Угар ске пре ма не ким срп ским зе мља ма, ко ја се са да, по ме ну тим 
обе ћа њем, на не ки на чин и оства ру је. По ред мо гу ћег по ли тич ког 
ути ца ја би ле су при сут не и вер ске пре тен зи је за уни ја ће ње. Те 
по ли тич ко-вер ске про бле ме Хаф нер по сма тра са ши рих по зи ци-
ја: ту и Рим и па па има ју сво ју иде ју. Ина че, ов де за вре ме вла де 
кра ља Уро ша, а ве за но за XIII век, Хаф нер кон ста ту је: „По себ-
но по гла вље у рим ској уни о ни стич кој по ли ти ци оно га вре ме на 
пред ста вља уче шће Угар ске, ко ја је де ли мич но уз по моћ Ри ма, а 
де ли мич но без те по мо ћи, ра том или ди на стич ким ве за ма, на сто-
ја ла да про ши ри сво ју власт на срп ску те ри то ри ју и да ла тин ски 
ути цај учи ни ва же ћим.“29  

26  Жак Ле Гоф, Ау то ри тет, Со ци јал не и по ли тич ке оп се си је: хи је рар
хи ја, ау то ри тет, сло бо да,у збор ни ку Чо век сред њег ве ка, CLIO, 2007, ст. 40. 

27  Исто, ст. 41. 
28  К. Ји ре чек, 1978, ст. 182, фусн. 112. 
29  С. Хаф нер, Све то сав ска цр ква и Рим у XIII и XIV ве ку, Срп ски сред њи 

век, 2001, ст. 52. 
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На шав ши се из ме ђу оче вог - вла дар ског ау то ри те та с јед-
не стра не и ин си сти ра ња угар ске кру не за ис пу ње ње обе ћа ња о 
де о би срп ског кра љев ства, што се и у Жи ти ју ис ти че, кра ље вић 
уста је про тив оца - вла да ра, по бе див ши га уз вој ну по моћ угар-
ског кра љев ства, ка ко сто ји и у Жи ти ју и у исто риј ским до ку-
мен ти ма. Еви дент но обе ћа ње о „по кло ну“ мла дом брач ном па ру 
(Дра гу ти ну и Ка те ли ни) на упра ву не на ла зи мо да је би ло вре-
мен ски ре гу ли са но, с об зи ром да ау тор Жи ти ја да је Дра гу ти но ву 
мол бу на сле де ћи на чин: „И жи вео је (Дра гу тин) ... у до му оче ву 
са не што ма ло љу ди ... оче ку ју ћи да при ми оно што му је ње гов 
ро ди тељ обе ћао.“30 Уз ло гич но оче ки ва ње и на сто ја ње угар ске 
кру не да се обе ћа ње што пре ре а ли зу је, мо же се прет по ста ви-
ти да је и мла да Уро ше ва сна ха - Ка те ли на има ла исту же љу, 
јер је жи ве ла по ро дич но на дво ру сво га све кра, кра ља Уро ша. За 
тај двор ски жи вот с кра ја ше сте де це ни је XIII ве ка ви зан тиј ски 
исто ри чар Па хи мер под вла чи из у зет ну скром ност, ко ју је сте као 
из не у спе ле ви зан тиј ске пре го ва рач ке ми си је око мо гу ће же нид-
бе прин ца Ми лу ти на, мла ђег Уро ше вог си на, са ви зан тиј ском 
прин це зом Аном. Па хи мер на во ди за ову при ли ку ре чи кра ља 
Уро ша, ко ји је, по ка зу ју ћи на јед ну двор јан ку са пре сли цом у 
ру ци, ре као: „Та ко се ми оп хо ди мо с на шим сна ха ма.“31 Да ли је 
то би ла са мо на ме ште на „двор ска сли ка“ за не же ље не по се ти о це 
или ре ал ност, не ма по да та ка. Не ма исто риј ских података ни о 
породичним разговорима између Драгутина и Кателине, што је 

30  Фусн. 3, ст. 53.  
31  В. Ђу рић, Со по ћа ни, 1963, ст. 20, у фусн. 10, да је по да так ода кле је 

текст на ве ден. Код Ђу ри ћа текст гла си: „Пре ма јед ном при стра сном опи су 
ви зан тиј ског пи сца  Па хи ме ра, ви ди се да су скром ност и уз др жа ност би-
ле це ње не на дво ру као вр ли не. Ка да му је до шла ви зан тиј ска де ле га ци ја да 
се упо зна са оби ча ји ма Ср ба, њи хо вим на чи ном жи во та и упра вом, ка ко би 
оце ни ла мо гућ ност уда је ви зан тиј ске прин це зе за ње го вог мла ђег си на Ми-
лу ти на, краљ се за чу дио рас ко шној прат њи са ев ну си ма. ... Од мах им је по ка-
зао на јед ну скром но оде ве ну де вој ку ко ја је се де ла са пре сли цом у ру ка ма и 
упо зо рио их: ‘Та ко се ми оп хо ди мо с на шим сна ха ма.’“ Ји ре чек, 1978, ст. 183, 
ко мен та ри ше овај не у спе ли же нид бе ни пре го вор о ко ме Па хи мер из ве шта ва, 
али не на во ди раз ло ге не у спе ле ми си је. 
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ра зу мљи во, али исто та ко не ма по да та ка ни о мо гу ћем ста ву кра-
љи це мај ке - Је ле не Ан жуј ске око ова кве по де ле кра љев ства. Та-
да, 1268, из гле да ло је да све те че по од лу ка ма срп ског су ве ре на. 

У спле ту по ли тич ких до га ђа ја и ра то ва ко ји су се де ша ва ли 
у том пе ри о ду у окру же њу Ср би је, краљ Урош, ко ји је у њи ма 
уче ство вао, до бро се сна ла зио. Ка да је Кар ло I Ан жуј ски по стао 
го спо дар Си ци ли је (1267/8.), а пре тен ду ју ћи, по том, на Ал ба ни ју 
и Ср би ју, био је у не при ја тељ ским од но си ма са срп ским вла да-
рем; али са мо пар го ди на ка сни је (1273.) ди пло мат ски и при ја-
тељ ски од но си су ус по ста вље ни. Исто ри ја не бе ле жи ко је то ме 
био ини ци ја тор, већ са мо, по ред дру гих зе ма ља, и срп ски до ла-
зак у при ја тељ ску ми си ју Кар лу I. Мо гло би се прет по ста ви ти да 
је у кра љев ској ку ћи Уро ша I кра љи ца Је ле на, као обра зо ва на, 
тре зве на и ве о ма спо соб на осо ба32, а као ро ђа ка овог, са да си ци-
ли јан ског кра ља, има ла зна чај ну по ро дич но-по ли тич ку уло гу у 
сре ђи ва њу од но са из ме ђу два вла да ра. На дру гој стра ни, стал ни 
су ко би из ме ђу Ду бров ни ка и Уро ша тра ја ли су од ње го вог усто-
ли че ња до кра ја кра ље ва ња. Че сто су те бор бе би ле то ли ко же сто-
ке да је Ду бров ник тра жио по моћ од Мле та ка, а кад су ми ров ни 
спо ра зу ми за кљу чи ва ни, не рет ко су би ли „са ве ли ким нов ча ним 
жр тва ма“, уз „гу бље ње цр кве не вла сти“ код ка то лич ког жи вља 
на чи та вој те ри то ри ји срп ске др жа ве, као у 1254. го ди ни.33 И на-
да ље, ов де до пред крај ше зде се тих го ди на XIII ве ка, без обзира 
на све мировне спо ра зу ме, из ме ђу Ду бров ни ка и срп ског вла дара

32  Фусн. 3. „Ме се ца фе бру а ра, осми дан, бо го у год но жи ти је и не по роч ни 
жи вот бла го ча сти ве и хри сто љу би ве го спо ђе на ше, бла же не Је ле не мо на хи-
ње.“ У овом Жи ти ју на ст. 83. Да ни ло, из ме ђу оста лог, из но си и ове ње не ка-
рак тер не осо би не: „Ова ква је би ла на рав ове бла же не: оштра реч ју, а бла га по 
при ро ди, не по роч на жи во том, у за по ве да њу крот ка, да обра ти до бро ра зум ним 
ре чи ма, да те ши не ли це мер но и не злоб но, ... про сто ка за ти би ла је укра ше на 
сва ком вр ли ном. Опе ва ну и все хвал ну бла го дат има ђа ше, ко ју је при ми ла пр-
о све ће њем св. Ду ха, по зна ва ју ћи све књи ге, би ла је го то ва да од го во ри сва ко-
ме ко је пи та. Ње на реч би ла је рас тво ре на со љу, ...“ 

33  Фусн. 6, ст. 179. 
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није било пријатељ ства. Ни по моћ са стра не (у га ли ја ма на мо ру, 
за јам у нов цу од Мле та ка), ни по ди за ње од брам бе ног зи да, под 
кне зом Јо ва ном Кви ри ни јем (1265-1266.), ко ји је об у хва тио „под-
гра ђе Св. Ни ко ле ... de Campo и бо ље бра нио при ста ни ште“34, 
ни су да ва ли си гур ност од на па да кра ља Уро ша. Су де ћи по вре-
ме ну пи са ња са чу ва не по сла ни це кра љи це Је ле не из 1267/8. ка да 
су Ду бров ча ни у ве о ма не за вид ном по ло жа ју (и то већ од 1265.) 
пре ма срп ском кра љу Уро шу35, они се та да, на че лу са кне зом 
Ива ном Стор ла том и уз ду хов ну по др шку ар хи би ску па Але ар да 
(Фра њев ца са Сар ди ни је), обра ћа ју срп ској кра љи ци Је ле ни за 
„са рад њу“ или, тач ни је, за по моћ. Она им та да да је пи сме но обе-
ћа ње под за кле твом да ће шти ти ти ин те ре се ду бро вач ких тр го ва-
ца, чак и ако краљ бу де то ме про ти ван. По себ на ње на оба ве за у 
овој по сла ни ци би ла је пре ма ду бро вач ком кне зу да ће га оба ве-
сти ти у слу ча ју кра ље вог пла ни ра ног на па да на тај град36. Те шко 
је по ве ро ва ти да ова кве ње не са мо стал не од лу ке ни су би ле у рас-
ко ра ку са кра ље вом, од но сно, са др жав ном по ли ти ком, а још је 
ма ње ве ро ват но да су по ро дич ни од но си, та да, би ли иди лич ни. 
Ин те ре сан тан по да так за од нос кра љи ца Је ле на - краљ Урош I, за 
вре ме ње го ве вла да ви не, ко ји на ла зи мо у овом до ку мен ту упу ће-
ном Ду бров ча ни ма, је сте да иза пи са ног обе ћа ња сто ји за вр шна 
из ја ва: „И ја по ста вљу мо ју пе чат на си јеј књи зе.“37 Ова зва нич но 
пе ча та на из ја ва о са рад њи са кра ље вим про тив ни ци ма, од но сно, 
не при ја тељ ски рас по ло же ним сна га ма, пру жа мо гућ ност за про-
ми шља ње о по ро дич ној „сло бо ди“ же не - су пру ге вла да ра у до-
но ше њу од лу ка, чак и кад су оне су прот не ин те ре си ма вла дар ске 
ку ће, од но сно, кра ље вој и др жав ној по ли ти ци. 

34  Исто, ст. 185.
35  Фусн. 20, ст. 185.  
36 Рад ми ла Ма рин ко вић, Пи сах и пот пи сах, Ау то би о граф ске из ја ве 

сред њег ве ка, Но лит, Бе о град, 1996, ст. 68. По сла ни ца кра љи це Је ле не Ду-
бров ча ни ма, или по ве ља, ка ко се још тре ти ра, чу ва се у Хи сто риј ском ар хи ву 
Ду бров ни ка. 

37  Исто. 
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Ба ве ћи се оп штим пој мом же не у сред њем ве ку на За па ду, 
Жак Ле Гоф, из ме ђу оста лог, кон ста ту је и ово: „У сред њо ве ков-
ним до ку мен ти ма на ста лим у дру штву ко јим упра вља ју му шкар-
ци, глас же на рет ко се чу је и че сто је све ден са мо на нај ви ше сло-
је ве.“38 До шав ши та ко из нај ви ших ре до ва фран цу ског плем ства, 
кра љи ца Је ле на, „кћи слав них ро ди те ља, ко ји су би ли у ве ли ком 
бо гат ству и сла ви“39, са за пад њач ком кул ту ром и ви со ким обра-
зо ва њем, а као кра љи ца у Ср би ји не са мо да се чу је, већ уз пу ну 
сло бо ду од лу чи ва ња она по твр ђу је пот пи сом и сво јим пе ча том, 
ов де, свој став. За ова кву са мо у ве ре ну и сло бод ну од лу ку40 тре-
ба ло је има ти јак осло нац и до бру „за шти ту“, ако је по треб но, 
ја чу и од са мог кра ља ове пра во слав не зе мље XIII ве ка и у ко јој 
је она као су пру га жи ве ла са тим истим кра љем. У ор га ни за ци ји 
и зах те ву ду бро вач ког ар хи би ску па Але ар да, ње на за кле тва пред 
дво ји цом пред став ни ка фра ње вач ког ре да „Ма ле бра ће“, као и 
пред два ду бро вач ка го спа ра41, ука зу је на ре ал ну претпоставку

38  Фусн. 25, ст. 27. 
39  Фусн. 3, Жи ти је кра љи це Је ле не, ст. 81. 
40  О по тре би осло ба ђа ња Цр кве XIII ве ка на За па ду од до ми на ци је кра-

ља и моћ них фе у дал них го спо да ра, од но сно о по тре би пре мо ћи Цр кве над 
све тов ном вла сти, го во ри Жак Ле Гоф у сег мен ту Сло бо да у збор ни ку Чо век 
сред њег ве ка, 2007, ст. 41. Он ка же да „за по бу ну чо ве ка про тив фе у дал них 
сте га, па ра док сал на је чи ње ни ца што цр ква да је знак. Под бар ја ком по тра жи-
ва ња сло бо де за цр кву (Libertas Ecclesae), цр ква с пап ском сто ли цом на че лу, 
тра жи не за ви сност у од но су на све тов ност ко ја ју је ‘фе у да ли за ци јом’ пот чи-
ни ла.“ Овај гест сло бо де у од лу ка ма кра љи це Је ле не укла па се у сло бо дар ску 
идеј ност Цр кве фра ње вач ког ре да, као и у по слу шност вер них си но ва и кће-
ри - кад је у пи та њу жен ски мо на шки ред Св. Кла ре, „пуч ки“, Кла ри си ме, са 
истим пра ви ли ма „Ма ле бра ће“. 

41  Из по сла ни це - по ве ље кра љи це Је ле не Ду бров ча ни ма, по пре во ду 
Рад ми ле Ма рин ко вић, Пи сах и пот пи сах, 1996, ст. 68, на во ди мо сег мент ове 
за кле тве: „... Обе ту ју се ар хи е пи ску пу Ду бров’ч ко му, и кне зу, и всој оп ћи не 
град ској, ... И ово зи ја пи шу ма ло му бра ту Ни ку ле и бра ту је го ву Фран чи ску и 
го спом Ду бров ’чским Ми хо и лу Бен чу ли ћу и Пе тру Бог да ни ћу. ...“
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да ће та иста Цр ква, бу де ли тре ба ло, има ти моћ да за шти ти јед-
ног ова квог са ве зни ка са кру ном. Не на ла зи мо по дат ке да је, у 
срп ском пра во слав ном кра љев ству, кра љи ци ка тол ки њи би ла 
по треб на би ло ка ква по моћ. Еви дент но је са мо да ов де, у  пре-
лом ним го ди на ма из ме ђу ше сте и сед ме де це ни је XIII ве ка, у 
кра љев ству Ср би је, ис под уо би ча је но вид ног по ро дич ног жи во-
та у кра љев ској ку ћи Уро ша I и Је ле не, сва ки члан по ро ди це во ди 
сво ју по ли ти ку пре ма спо соб но сти ма и мо ћи ма.

Ин три гант не су из ве сне исто риј ско-вре мен ске да то сти о по-
ди за њу Је ле ни не за ду жби не Гра дац и о „по нов ном“ осли ка ва њу 
Уро ше ве кти тор ске ком по зи ци је у Со по ћа ни ма. У Жи ти ју кра љи
це Је ле не Да ни ло пи ше о ње ној од лу ци да (са мо стал но) са гра ди 
ма на стир сле де ћим ре чи ма: „Ево ви дим сво јим очи ма бо жа стве-
не цр кве и све те ма на сти ре, што по ди го ше хри сто љу би ви му же-
ви од осно ва ра ди сла во сло ва Бож је га, а се би на веч ни спо мен. 
За то тре ба и ја да се бри нем да и ја уз Бож ју по моћ по диг нем 
храм у име пре све те Бо го ма те ре, не би ли ми Она би ла мо ли тве-
на за ступ ни ца у дан суд њи.“42 Ни је то би ла нео бич на од лу ка за 
кра љи цу са ду бо ким хри шћан ским уве ре њем и са иси ха стич ки 
мо ли тве ним жи во том, иа ко у Ср би ји то пр ва чи ни, уто ли ко пре 
што су и дру ге вла дар ке на стра ни, по ди за ле хра мо ве - „као веч-
ни спо мен“. Овај ма на стир је био по све ћен Бо го ро ди ци, као Хи-
лан дар и Сту де ни ца Не ма њи на, „и у мно гим по је ди но сти ма му 
је би ла узор Сту де ни ца“43, а по диг нут је за жи во та ње ног му жа 
кра ља Уро ша, око 1270. го ди не, од но сно, де се так го ди на иза ње-
го ве за ду жби не Со по ћа на. Гра де ћи Со по ћа не, „Урош је пре све га 
же лео да ње го ва цр ква по ста не лич ни ма у зо леј и гроб ни ца ње-
го вих нај бли жих.“44 Та ко је Во ји слав Ђу рић про ко мен та ри сао, 

42  Да ни ло, Жи ти је кра љи це Је ле не, Про све та, СКЗ, 1988, ст. 92.
43  Во ји слав Ј. Ђу рић, Гор да на Ба бо вић, Ра шко и при мор ско гра ди тељ

ство, Срп ска умет ност у сред њем ве ку I, СКЗ, Бе о град, 1997, ст. 144-146. 
Ис ти чу ћи ка рак те ри сти ке хра ма Гра дац, ње го ве по себ но сти у гра ди тељ ству 
су до шле до из ра жа ја „кроз го тич ку стил ску об ра ду...“ (ст. 14), по ред не ких 
узо ра из Сту де ни це. 

44 Во ји слав Ј. Ђу рић, Со по ћа ни, Умет нич ки спо ме ни ци Ју го сла ви је, 
1963, ст. 29. 
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из ме ђу оста лог, и ову зна чај ну на ме ну Со по ћа на, на во де ћи име-
на кра љу нај бли жих, ко ји су ту на шли веч но пре би ва ли ште. Би-
ла је то, нај пре, ње го ва мај ка, Ана Дан до ло, ко ја је умр ла док је 
храм гра ђен, за тим је краљ пре нео „те ло свог оца Сте фа на Пр во-
вен ча ног, ко ји је био са хра њен нај пре у Сту де ни ци а за тим у Жи-
чи.“45  Ту су још: Ву ка нов син, „кра љев брат од стри ца, ве ли ки 
кнез Ђор ђе“, ар хи е пи скоп Јо а ни ки је46  и, на рав но, краљ Урош. 

Ана ли зи ра ју ћи осли ка ва ње Со по ћа на, В. Ђу рић за кти тор-
ску ком по зи ци ју ка же сле де ће: „Не ко ли ко го ди на по за вр шет ку 
ра да на нај ста ри јем со по ћан ском сли кар ству, пред у зе та је из ве-
сна ре ста у ра ци ја, од но сно, је дан умет ник, ве ро ват но по кти то-
ро вом зах те ву, по но во је жи во пи сао до њу зо ну у ју го за пад ном 
де лу на о са. Ка ква је би ла по тре ба да се од мах на кон жи во пи са ња 
чи та ве цр кве на тај слој ста ви нов, ... да нас ни је по зна то. Тек, 
чи ње ни ца је да су на но вом сло ју мал те ра на сли ка ни, ве ро ват но 
из ме ђу 1270. и 1275. го ди не Хри стос на пре сто лу, Бо го ро ди ца, 
Си ме он Не ма ња, Си мон (Сте фан Пр во вен ча ни), кти тор Урош I, 
ње го ви си но ви Дра гу тин и Ми лу тин и још тро ји ца све тих рат-
ни ка.“47 Ов де не ма ли ка кра љи це Је ле не, же не кра ља Уро ша. Да 
ли се и на овај на чин од ра зио не склад у кра љев ској по ро ди ци 
тих се дам де се тих го ди на, не мо же се твр ди ти, али су при сут не 
чи ње ни це да је кра љев ски брач ни пар у раз ма ку од де се так го-
ди на из гра дио две по себ не гроб не цр кве, раз ли чи тих сти ло ва, 
обо стра но по тен ци ра ју ћи, на раз ли чи те на чи не, ро до на чел ни ка 
ди на сти је Си ме о на Не ма њу, и да се на по ро дич ној кти тор ској 
ком по зи ци ји у Со по ћа ни ма не на ла зи кра љи ца Је ле на.  

 По сле Дра гу ти но ве по бе де 1276. над оцем - кра љем Уро-
шем, ко ји је по том оти шао „у не ку зе мљу“ и та мо умро, а цр кве ни

45  Исто. 
46  Исто.
Тран сла ци ју ар хи е пи ско па Јо а ни ки ја је ор га ни зо ва ла кра љи ца Је ле на са 

си ном Сте фа ном Дра гу ти ном.
47  В. Ђу рић, Кти тор ска ком по зи ци ја у хра му, Со по ћа ни, 1963, ст. 87. 
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по гла вар ар хи е пи скоп Јо а ни ки је на пу стио цр кве ни трон, по ро-
дич ни од но си у овој вла дар ској ку ћи, ло гич но, би ли су про ме-
ње ни, што је има ло кон крет не по сле ди це у вла да ви ни срп ским 
зе мља ма. Са да, за Дра гу ти но во усто ли че ње бла го слов48  да је кра-
љи ца мај ка - Је ле на, као је ди ни ле ги тим ни пред став ник вла дар-
ске ку ће по сле кра ља Уро ша. По Да ни лу, њен при ступ овом чи ну 
је, пре све га, из ла га ње о (овом) др жав ном пре о кре ту или др жав-
ном уда ру, са аспек та хри шћан ске иде о ло ги је, о че му она ка же: 
„Го спо да ру мој и че до мо је љу бље но, ово све што се до го ди с 
на ма, то не би од ру ке сна ге тво је, но од Бо га, у чи јим је ру ка ма 
све и у ко га не ма оба зи ра ња на ли це. Он је ди ни све ово учи ни.“49 
А за тим, иза по у ке си ну кроз апо стол ску ре флек си ју о пр о ла зно-
сти све га: сла ве, бо гат ства и жи во та, „ова хри сто љу би ва, да ро ва 
му са вр шен бла го слов и мир, и та ко по ђе у оде ље ни јој свој крај, 
при мив ши мно го има ње и ча сне да ро ве, ко ли ко је хте ла, од љу-
бље но га си на сво га.“50 Би ла је то са да по де ла вла сти у срп ској 
др жа ви, од но сно, по де ла срп ских зе ма ља на ско ро два ле ги тим-
на вла да ра: краљ Дра гу тин ко ји је сто ло вао у Рашкој, а на другој

48  Опи са ни чин усто ли че ња, ка да ро ди тељ са бла го сло вом да ру је пре сто, 
од но сно, пре но си власт свом си ну, на ла зи мо и у ра ни јој жи тиј ној ли те ра ту ри. 
Та ко је Сте фан Не ма ња, при ли ком аб ди ка ци је 1196. (а пре мо на ше ња) усто-
ли чио са сво јим бла го сло вом за вла да ра Ср би је си на Сте фа на, пр во вен ча но га 
ка сни је кра ља, о че му пи шу сви ау то ри Си ме о но вих жи ти ја: Са ва, Сте фан, 
До мен ти јан и Те о до си је. И ка да Дра гу тин (1282.) пре да је власт сво ме бра ту 
Ми лу ти ну, сто ји код Да ни ла (ст. 24, СКЗ, 1935.) крат ка бе се да, бла го слов и 
на кра ју, по у ка. И кад ар хи е пи скоп Да ни ло кру ни ше Ду ша на за кра ља, сто ји 
бла го слов од свих оку пље них, од но сно, од це лог са бо ра (ст. 165, 1935.). Да је 
и Дра гу ти но во про гла ше ње за Сте фа на кра ља би ло на са бо ру, по твр ђу је фре-
ска из ка пе ле кра ља Дра гу ти на „у Ђур ђе вим Сту по ви ма код Но вог Па за ра“, 
за ко ју Јан ко Ра до ва но вић, го во ре ћи о са бо ри ма, у мо но гра фи ји Ико но граф
ска ис тра жи ва ња срп ског сли кар ства XIII и XIV ве ка (1988, ст. 60) ка же: „На 
за пад ном сво ду је Усто ли че ње кра ља Дра гу ти на 1276. го ди не, на сли ка но за 
жи во та...“

49  Фусн. 3, ст. 57.  
50  Исто: К. Ји ре чек сма тра да је при овој „по де ли“ те ри то ри ја по сле по-

ра за кра ља Уро ша, и Ми лу тин „до био сво ју за себ ну област.“ (1978, ст. 18). 
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стра ни, би ли су по се ди кра љи це - мај ке, ко ји ма је она са мо стал-
но упра вља ла. Њен из бор је био, пре све га, по Ји ре че ку, При-
мор је, „од Ду бров ни ка до Ска дра, ... у уну тра шњо сти, Плав (код 
Гу си ња) на гор њем Ли му и за мак у Бр ња ци ма у нај гор њем кра ју 
Ибра.“51 По ред зе ма ља кра љи це Је ле не, ко ји ма је она упра вља ла, 
ка ко је Ји ре чек на вео, још је В. Ћо ро вић по ка зао и до дао да је и 
Тре би ње би ло под ње ном упра вом52, а М. Ди нић (1951.) до ку-
мен ту је да је тре бињ ска област под упра вом кра љи це Је ле не већ 
по сле по ра за кра ља Уро ша од 1276. до 1308. ка да је те кра је ве 
краљ Ми лу тин до де лио свом си ну Сте фа ну (Де чан ском)53. Би ла 
је то, ка ко об ја шња ва М. Бла го је вић, „др жа ва кра љи це Је ле не и 
та ко се она у де лу Да ни ла II из ре ком на зи ва.“54  Тер мин „др жа ва“ 
из Жи ти ја кра љи це Је ле не не би тре ба ло прав но из јед на ча ва ти 
са истим тер ми ном ко ји се ве зу је за оде ље не обла сти што су 
их срп ски вла да ри - ро ди те љи до де љи ва ли на упра ву сво јим 
пре сто ло на след ни ци ма, као нпр. „Сте фа ну Де чан ском, мла дом 
кра љу Ду ша ну“55, где су мла ди би ли у не кој вр сти „ва зал ног“ 
од но са пре ма „се ни о ри ма“, од но сно, кра ље ви ма. У сво јој „др-
жа ви“ кра љи ца Је ле на је упра вља ла са мо стал но, на ро чи то за 
Дра гу ти но ва кра ље ва ња; чи ни се, чак, да је она, сво јим су ге сти-
ја ма, има ла ути цај на по ли тич ко усме ра ва ње са мог кра ља - си на 
Дра гу ти на, су де ћи по ор га ни за ци ји спољ но по ли тич ких од но са. 
Та да су ус по ста вље ни до бро су сед ски од но си са Ду бров ни ком, а за-
тим, пот пу но по ли тич ко окре та ње „дра гом рођаку“ Карлу Анжујском.

51  К. Ји ре чек, Гла ва дру га, Офан си ва про тив Ви зан ти је. По лет Ср би је 
под кра ље ви ма Сте фа ном Дра гу ти ном (1276 - 1282, на се ве ру до 1316), Сте-
фа ном Уро шем II Ми лу ти ном (1282 - 1321) и Сте фа ном Уро шем III (1321 - 
1331), Че твр ти оде љак, 1978, ст. 187. 

52  Вла ди мир Ћо ро вић, По де ла вла сти из ме ђу кра ље ва Дра гу ти на и Ми
лу ти на 1282  1284, Глас СКА CXXXVI, Бе о град, 1929, ст. 11. 

53  Ми ха и ло Ди нић, Област кра ља Дра гу ти на по сле Де же ва, Глас САН 
CCII, Оде ље ње дру штве них на у ка, Но ва се ри ја, књ. I, Бе о град, 1951, ст. 70, 80. 

54  Ми лош Бла го је вић, Срп ско кра љев ство и „др жа ве“ у де лу Да ни ла II, 
у збор ни ку Ар хи е пи скоп Да ни ло II и ње го во до ба, СА НУ, 1991, ст. 143. 

55  Исто, ст. 147. 
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Ина че, краљ Урош је пре ма овом, са да си ци ли јан ском кра љу, по-
сле 1272. имао уме рен по ли тич ки став, али по сле ње го ве смр ти, 
Ср би ја по ста је по ли тич ки са ве зник Ан жу ја ца. „Из ве сну уло гу 
мо ра ле су има ти и ве зе кра љи це Је ле не, ко ју је Кар ло Ан жуј ски 
на зи вао пре дра гом ро ђа ком.“56 Та ко је, из ме ђу оста лог, пот пу но 
ра зу мљи во што је Ср би ја кра ља Дра гу ти на 1281. го ди не при сту-
пи ла Са ве зу у Ор ви је ту, ко ји је про тив Ви зан ти је ини ци ри ао Кар ло 
Ан жуј ски. Су де ћи по све му, у пе ри о ду Дра гу ти но вог кра ље ва ња по-
ро дич но-по ли тич ки од но си из ме ђу кра ља и ње го ве мај ке - кра љи це 
би ли су склад ни и успе шни. 

Ме ђу тим, сплет окол но сти57, су бјек тив них и објек тив них, 
ве за них за срп ског кра ља и др жа ву, као и за дру ге су сед не зе мље, 
1282. до во ди до ве ли ких про ме на: у Ср би ји до сме не вла да ра, а у 
ре ги ји до сме не вла сти ве ли ких си ла. Та да, краљ Сте фан Дра гу-
тин аб ди ци ра у ко рист мла ђег бра та, Ми лу ти на. Ау тор Жи ти ја, Да-
ни ло као глав ни раз лог за то на во ди кра љев пад с ко ња (у ло ву), при

56  Си ма Ћир ко вић, Срп ске и по мор ске зе мље кра ља Уро ша I, Исто ри ја 
срп ског на ро да I. Од нај ста ри јих вре ме на до Ма рич ке бит ке 1371, СКЗ, Бе-
о град, ст. 354. 

57  Из спле та окол но сти ко је да ју књи жев ни исто ри ча ри, на во ди мо са мо 
не ке. Ми лош Бла го је вић, Де јан Ме да ко вић (2000, ст. 153), у одељ ку Учвр шћи-
ва ње ме ђу на род ног по ло жа ја срп ске кра ље ви не и цр кве, у књи зи Исто ри ја 
срп ске др жав но сти, за Дра гу ти но во по вла че ње са пре сто ла, чи та мо: „Он је 
уства ри био при мо ран да се од рек не пре сто ла из ви ше раз ло га, а нај ви ше због 
то га што срп ска вла сте ла ни је би ла  за до вољ на Дра гу ти но вим чвр стим ве за-
ма са Угар ском. Не за до вољ на је би ла и Цр ква због Дра гу ти но вог на сил ног 
пре о ти ма ња пре сто ла.“ За тим, Ји ре чек (1978, I књ., ст. 188) упу ћу је на „стал-
на че то ва ња на срп ско-ви зан тиј ској гра ни ци“ без мно го успе ха, што срп ској 
вла сте ли ни је од го ва ра ло; иза ово га, Ји ре чек на гла ша ва (не у спе ли) скло пљен 
Са вез у Ор ви је ту 1281. го ди не, ко ји је Кар ло Ан жуј ски ини ци рао про тив Ви-
зан ти је, а ко ме је и Дра гу ти но ва Ср би ја при сту пи ла. И ка да се де си ла „Си ци-
ли јан ска Ве чер ња“ (31. мар та 1282.), кр ва ва, али успе шна по бу на Гр ка про-
тив ан жуј ског го спо да ра, уни ште ни су сви „грч ки пла но ви Кар ла Ан жуј ског“. 
Ова кав ис ход срп ског са ве зни ка мо рао је да оста ви траг у кон цеп ци ји да љег 
кра ље ва ња у Ср би ји. Нај зад, ту је и не срећ ни Дра гу ти нов пад с ко ња, ко ји по 
Да ни лу, има од лу чу ју ћу уло гу за од лу ку о на пу шта њу Ра шког пре сто ла. 
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че му је по ло мио но гу, као Бож ју ка зну за оно што је учи нио свом 
оцу, кра љу Уро шу58. На са бо ру у Де же ву, „да ру ју ћи“ свој пре сто, 
Дра гу тин да је и „дра го це не да ро ве, и зла то и ха љи не ску по це не 
цар ске, ко ња сво га и оруж је сво је, ко је сам на се би, на свом те лу 
но ша ше.“59  Из Жи ти ја се не ви ди да је то чин при си ле, а исто та-
ко ни да су оста ли чла но ви по ро ди це овог вла да ра има ли уче шће 
у ова квој од лу ци60. Да ни лов да љи жи тиј ни хва ло спев по твр ђу ју 
и исто риј ски по да ци да, по сле ово га, екс-краљ Дра гу тин од ла зи 
у се вер не срп ске кра је ве до бив ши не што ка сни је (1284.) од угар-
ске кру не Ма чву са Бе о гра дом и кра је ве у Бо сни: Усо ру и Со ли61. 

Аб ди ка ци јом кра ља Дра гу ти на и Де жев ским спо ра зу мом 
Ср би ја је по де ље на на три управ не це ли не: са ра шком кру ном 
на гла ви, краљ Ми лу тин вла да ста рим и цен трал ним срп ским зе-
мља ма; Дра гу тин је и да ље но сио кра љев ско зва ње, са до дат ком 
Срем ски, а кра љи ца Је ле на је и да ље за др жа ла упра ву над обла-
сти ма ко је је и до тле има ла. Та ко се 1282. го ди не Уро ше во краљевско 

58  Да ни ло, Жи во ти кра ље ва, ст. 60.
Кроз по кај ну мо ли тву Дра гу тин ис ти че сво је гре хе: „Са гре ших, Вла ди-

ко, очи сти ме, и чи нио сам бе за ко ње, опро сти ми. Јер ... не по слу шах за по-
ве сти бо жа стве но га Ти пи сма, ... ‘Ко зло ста ви оца ма тер, смр ћу не ка умре’. 
... ‘По штуј ро ди те ље рав но са Бо гом’. Ове за по ве сти пре сту пив ши, ја јад ни, 
по гу бих са мо га се бе, по ди гав ши ру ку на сво га ро ди те ља, ...“ 

59  Да ни ло, исто, ст. 61. 
60  Ми лун ка Ми тић, Жр тва или са мо жр тва кра ља Дра гу ти на - Из Жи ти

ја кра ља Дра гу ти на у Да ни ло вом збор ни ку  Жр тво ва ње и са мо жр тво ва ње 
у књи жев но сти, Књи жев ност и исто ри ја III, Збор ник ра до ва са тре ћег на-
уч ног ску па, Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи те та у Ни шу и 
Сту диј ска гру па за срп ски је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та, Ниш, 
1998. 

61  Да ни ло, ст. 70. На во де ћи обла сти ко је је Сте фан Дра гу тин „пре др-
жао“, да је и исто риј ске по дат ке о ње го вом де ло ва њу та мо: „зе мљу ота ча ства 
сво га, до би мно ге кра је ве угар ске зе мље, а та ко ђе и бо сан ске зе мље. Мно ге од 
је ре ти ка бо сан ске зе мље обра ти у хри шћан ску ве ру и кр сти их.“

Ји ре чек, ст. 190. О ово ме Ји ре чек ка же: „Срп ски и ла тин ски из ве шта ји 
спо ми њу обра ћа ње па та ре на.“; М. Ди нић, Област кра ља Дра гу ти на по сле 
Де же ва, Глас СА НУ 23 (1951), ст. 61-82. 

ПОРОДИЧНИ И ВЛАДАРСКИ ОДНОСИ...



154 БРАТСТВО

по де ли ло на три ге о граф ско-по ли тич ке це ли не, а вла дар ска ку ћа 
на три вла дар ска име на: два бра та - кра ља (Ми лу тин и Дра гу тин) 
и кра љи цу мај ку, удо ву - опа ти цу, од но сно, мо на хи њу Је ле ну. По-
ку ша ва ју ћи та да да из ба лан си ра по ро дич не кра љев ске и вла дар-
ске од но се на те ри то ри ји срп ских зе ма ља, од но сно, др жав них 
це ли на, она по ка зу је, по Да ни лу, из у зет не осо би не бри жне мај ке 
ко ја сво је си но ве са ве ту је, од њих зах те ва сло гу и(ли) да је свој 
бла го слов. Раз ми шља ју ћи тре зве но, су о че на са при ме ри ма бор бе 
за пре власт у свом вре ме ну, а и ра ни је, кра љи ца Је ле на, обра ћа-
ју ћи се са по у ка ма сво јим си но ви ма - кра ље ви ма, ка же: „Де цо 
мо ја љу би ма у Го спо ду, ва ма го во рим, а ви слу шај те ра зум но ре-
чи мо је и не од ба ци те по у ке ва ше ма те ре, се ћај те се да сте по-
род и вас пи та ње хри шћан ске ве ре и на ро да бла го вер но га...62“, где 
по сле на бра ја ња по тре бе за до брим де ли ма, у за вр шни ци сво је 
по у ке - бе се де ис ти че нео п ход ност брат ске љу ба ви и сло ге: „За-
то и ја ва ма го во рим ва зљу бље на мо ја де цо, ... Ра ди то га ја вљам 
вам ове ре чи да оста не те у љу ба ви. ... А брат ко га брат по ма же, 
је сте као тврд и ви сок град.“63 Исто ри ја по ка зу је да је кра љи ца 
мај ка по сре до ва њем ус по ста ви ла у по чет ку со ли дан од нос ме ђу 
си но ви ма, кра ље ви ма; они за јед нич ки ра ту ју, од но сно, по ма жу 
је дан дру го ме у по хо ди ма, нај пре про тив Ви зан ти је64, за тим про-
тив бра ни чев ских бо ља ра, „вел мо жа“ Др ма на и Ку де ли на65, као 
и про тив ви дин ског вла да ра, Ши шма на66. Ова ко склад ни од но си 
по тра ја ће не што ма ње од две де це ни је, тач ни је, до Ми лу ти но вог 
из ми ре ња са ви зан тиј ским ца рем Ан дро ни ком II и од лу ке да се 
оже ни ње го вом ћер ком, прин це зом Си мо ни дом. По ли тич ки ин те-
ре си ме ђу бра ћом - кра ље ви ма су са да су прот ста вље ни, што до-
во ди до гра ђан ског ра то ва ња, са ма њим пре ки ди ма, ско ро чи та ву

62  Да ни ло, Жи ти је кра љи це Је ле не, Збор ник Жи во ти кра ље ва..., ст. 89. 
63  Исто, ст. 90. 
64  Да ни ло, Жи ти је кра ља Ми лу ти на, ст. 115, 116. 
Ји ре чек, Сте фан Урош II, ст. 191, на во ди 1283. го ди ну ка да су бра ћа 

кра ље ви Ми лу тин и Дра гу тин за јед но успе шно ра то ва ли про тив Ви зан ти је. 
М. Бла го је вић, Д. Ме да ко вић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, 2000, ст. 154. 

65  Да ни ло, Жи ти је кра ља Ми лу ти на, ст. 118; Ји ре чек, Сте фан Урош II, 
ст. 191, 192.

66  Да ни ло, исто, ст. 117-120.
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де це ни ју. Су де ћи по по ли тич ком де ло ва њу кра љи це мај ке - Је ле-
не67 уоп ште, али и по себ но у скла ду са вер ским те жња ма па па, 
сва ка ко да је и она има ла кон фликт не си ту а ци је са си ном, кра-
љем Ми лу ти ном, на ро чи то у де ве тој де це ни ји XIII ве ка, као и 
кроз пр ву де це ни ју XIV (1303.), ка да су по зи ви од па пе Бе не дик-
та XI (1303), а за тим од Кли мен та V (1308), „упу ће ни кра љу да 
при ста не уз Рим, оста ли без ... ика квог успе ха.“68 Ина че, отво ре-
не раз ми ри це из ме ђу пра во слав не Цр кве и овог краља су настале

            67  По ли тич ко ан га жо ва ње кра љи це Је ле не је пот пу но отво ре но до шло 
до пу не афир ма ци је на кон кра ље ве смр ти, и то ка ко у Ср би ји та ко и ван ње. 
О то ме све до че, по Ји ре че ку (I, ст. 191), пи сма па пе Ни ко ле IV из 1288, 1290. 
и 1301. го ди не, упу ће на овој срп ској кра љи ци, као по сред ни ку за оства ри ва-
ње цр кве не уни је са па пом, ко ја ни је ус пе ла, јер је са да од лу чу ју ћу реч имао 
краљ Ми лу тин са сво јом вла сте лом. Та ко ђе је по зна та ње на вер ско-по ли тич ка 
ми си ја из 1291. код бу гар ског ца ра Тер те ри ја, са истом иде јом о уни ји, што Ји ре-
чек из но си и у пр вој и у дру гој књи зи Исто ри ја Ср ба, 1978 (I, ст. 191; II, ст. 75). 

Вер ско-по ли тич ка уло га кра љи це Је ле не на те ри то ри ји ка то лич ког жи-
вља у срп ским зе мља ма ни је за не мар љи ва: по ди за ње, по ма га ње и да ри ва ње 
ка то лич ких хра мо ва, за тим, по моћ у жи ту при мор ским гра до ви ма по сре до-
ва њем код Кар ла II Ан жу ан ца, на пуљ ског кра ља. По себ но је јак ути цај ове 
кра љи це био при из бо ру бар ских цр кве них по гла ва ра, као што је, на при мер, 
по сре до ва ње код па пе за из бор бар ског над би ску па, Ма ри на Пе тра За ре (по Г. 
Су бо ти ћу, Кра љи ца је ле на Ан жуј ска  кти тор цр кве них спо ме ни ка у При мор
ју, Исто риј ски гла сник 1-2, 1958, ст. 142). Ина че, у глад ним го ди на ма (то ком 
XIII и на ро чи то у XIV ве ку), Ду бров ник је био до бар снаб де вач жи том, те код 
Р. Ра ди ћа, Глад у срп ским зе мља ма XIII  XV ве ка (Исто ри о граф ски по ку шај), 
у књи зи Из Ца ри гра да у срп ске зе мље, сту ди је из ви зан тиј ске и срп ске про
шло сти, 2003, ст. 97, чи та мо о на ва ли глад них, из ме ђу оста лог, и ово: „Ве ли-
ко ве ће је 22. сеп тем бра 1303. го ди не за бра ни ло жи те љи ма гра да и ди стрик та 
да при ма ју сло вен ске при до шли це ко ји су сти за ли са ми или са по ро ди ца ма. ... 
Ова од лу ка се ни је од но си ла на вла сте лу кра ља Дра гу ти на, ко ја је са по ро ди-
ца ма већ бо ра ви ла у гра ду и на тр гов це ко ји су ту до но си ли хра ну.“ Сва ка ко 
да су до бри од но си кра љи це Је ле не и кра ља Дра гу ти на са Ду бров ни ком има-
ли ути цај на ова кав од нос пре ма срп ској вла сте ли. 

Ме ђу тим, њен од нос пре ма срп ском и све то сав ском вер ском опре де-
ље њу огле да се нај ја че у од лу ци за град њу ма на сти ра Гра дац на Ибру (око 
1270.), ко ји пред ста вља њен вр хун ски до мет по што ва ња срп ске вер ске ду хов-
но сти, што у ње ном Жи ти ју за у зи ма цен трал ни Да ни лов хва ло спев на ле стви-
ци ње ног хри шћан ског под ви за ња. Ту је и са хра ње на. За тим, по зна та су ње на 
да ро ва ња срп ским пра во слав ним хра мо ви ма, као што је, на остр ву Вра њи-
на, „ма на стир Св. Ни ко ле у Зе ти, ко ји су об да ри ли кра љи ца Је ле на око 1280. 
краљ Урош II Ми лу тин око 1296...“ (Ји ре чек, II, ст. 400). 

68  Ји ре чек, ст. 191. 
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због ње го вих же нид бе них „аван ту ра“, а по себ но због го ди на 
прин це зе - де вој чи це69, са ко јом се са да же нио. Та да су из би ле 
на ви де ло отво ре не не су гла си це и из ме ђу ста ре кра љи це и си-
на Ми лу ти на по во дом ове же нид бе и ње не од лу ке да не при су-
ству је том вен ча њу, а на че му је ви зан тиј ска стра на на ро чи то 
ин си сти ра ла. А иза све га, 1308. кра ље вић Сте фан (Де чан ски), 
већ оже њен, до би на упра ву кра љи чи не по се де: Зе ту и Тре би-
ње. 

По чет ком  XIV ве ка, од но сно, до смр ти кра љи це Је ле не, 
1314. го ди не, у не кад кра љев ској ку ћи Уро ша I, а са да у два одво-
је на кра љев ства срп ских зе ма ља не ма ни ми ра, а о по ро дич ном 
скла ду ни је би ло ни го во ра. Ђу ро То шић, у на сло вље ном сег-
мен ту „Тре бињ ски крај у скло пу не ма њић ке др жа ве“ књи ге 
Тре бињ ска област у сред њем ви је ку, за ово вре ме да је сле де ћу 
фор му ла ци ју: „У је ку гра ђан ског ра та из ме ђу Ми лу ти на и Дра-
гу ти на (1301 - 1312) кра љи ца Је ле на се 1308. го ди не од ре кла 
вла сти над при мор јем - Зе том и Тре би њем - у ко рист Ми лу ти-
но вог ста ри јег си на Сте фа на. Да ли је то учи ни ла због го ди на, 
или су ин те ре си кра ља Ми лу ти на на ла га ли да на то ме сто до ђе 
ње гов син, оста је да на га ђа мо.“70 А, овај гра ђан ски рат окон чан 
је на кон по врат ка хи лан дар ског игу ма на, ка сни је  ар хи е пи ско-
па Ни ко ди ма, ко ји је као по сред ник у Ца ри гра ду уче ство вао у 
са ве то дав ним и ми ров ним пре го во ри ма са цар ским вла сти ма и 
цр кве ним по гла ва ром. При вид по ли тич ког ми ра је ус по ста вљен, 
али сло га ни кад ви ше. Ка да је кра љи ца мај ка - Је ле на две го ди-
не на кон ово га умр ла (1314), са хра ни је при су ство вао од си но ва 
са мо Ми лу тин, док је Дра гу тин по слао сво ју вла сте лу. И сви ка-
сни ји по ку ша ји Уро ше вих сна ха, Ка те ли не и Си мо ни де, да ус по-
ста ве не ке по ро дич не од но се71 до Дра гу ти но ве смр ти (1316) од раз су

  
69  Ји ре чек, ст. 194. Нај о длуч ни ји про тив ник брач не ве зе кра ља Уро ша II 

и пре мла де Си мо ни де, ко ја „по Па хи ме ру, она не има ђа ше још ни шест го ди-
на, а по Гре го ри, осам, ...“, био је „па три јарх Јо ван из Со зо по ља.“ Ме ђу тим, 
овог пу та је срп ског кра ља „вен чао охрид ски ар хи е пи скоп Ма ка ри је“. 

 70  Ђу ро То шић, Тре бињ ски крај у скло пу не ма њић ке др жа ве, Тре бињ ска 
област у сред њем ви је ку, Исто риј ски ин сти тут СА НУ, По себ на из да ња, књ. 
30, Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 1998, ст. 81. 

71  Ми лун ка Ми тић, Сред њо ве ков на двор ска при ча  нај леп ше чу до у Жи ти
ју кра љи це Је ле не, Збор ник ра до ва са На уч ног са стан ка сла ви ста у Ву ко ве да не 
38/2, МСЦ, Бе о град, 2009. 
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гра ђан ског по на ша ња лич но сти ко је су са стра не до шле у кра-
љев ску ку ћу Уро ша Ве ли ког. 

По ро дич ни не склад са бор бом око вла сти или пре вла сти код 
Не ма њи ћа су по зна ти од са мог по чет ка; би ли су то, нај че шће, 
ору жа ни су ко би ме ђу бра ћом. Са да, у кра љев ској ку ћи Уро ша 
I, 1276. син уста је про тив оца - кра ља и у бор би, по бе див ши га, 
од у зи ма му пре сто. За ова кав по сту пак, у Жи ти ју екс пли цит-
но на ве ден раз лог са мо кроз си но вље ву мол бу - без од го во ра, 
„драм ски“ по ка зу је пси хо ло шко-емо ци о нал ни на бој, ко јим се ја вља 
„по ме ра ње у рав но те жи емо ци о нал них сна га у по ро ди ци.“72

Ов де, у Ср би ји XIII ве ка краљ Урош I, као ап со лут ни су ве рен, од-
лу чу је сам и ње го ва „Сна га ин ди ви ду ал но сти је ин стинк тив на 
си ла ко ја по кре ће са мо стал но функ ци о ни са ње.“73  Без ме ђу соб не 
пра ве ко му ни ка ци је у ова квој си ту а ци ји, ова кав ис ход је био не-
ми но ван. Са исто риј ске по зи ци је овај до га ђај је усло вио број не 
по ме ре не или по ре ме ће не од но се, нај пре у по ро ди ци, а за тим у 
др жав ној по ли ти ци. 

На дру гој стра ни, кра љи ца Је ле на, са ја ко из ра же ном ма те-
рин ском љу ба вљу и у стал ној бри зи за до бро бит сво јих си но ва, 
по ку ша ва да сво јим по у ка ма али и мол ба ма да са чу ва сло гу ме ђу 
њи ма, што је успе ва ла са про мен љи вим ис хо ди ма. Чи ни се да се 
та кви по ку ша ји „осе ћа ју“ и по сле ње не смр ти, ка да се, по сле по-
кло ње ња гро бу кра љи це - мај ке, Сте фан Дра гу тин са стао у Па-
у ни ма са бра том Уро шем Ми лу ти ном, „та ко да су се по сра ми ли 
сви ко ји су зло ми сли ли и њи ма слич ни, ви де ћи њи хо ву пре и зо-
бил ну љу бав...“74, пи ше Да ни ло. Сим бо лич ки гле да но, кра љи ца мај-
ка Је ле на, ду хов но и де ли мич но „ма те ри јал но“ мно го го ди на иза 
смр ти, „оку пи ла“ је сво је си но ве. Чла но ви вла дар ске ку ће Уро ша 
I са хра ње ни су одво је но у три одво је на гроб на хра ма: у Сопоћанима

72 Је ли са ве та То до ро вић, Сне жа на Сто јиљ ко вић, Вла ди мир Хе дрих, По
ро ди ца као си стем, По ро дич ни од но си и до жи вљај од но са са ро ди те љи ма, у: 
Збор ник ра до ва Лич ност и со ци јал на си ту а ци ја  100 го ди на од ро ђе ња Ни ко
ле Ро та, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 2011, ст. 99. 

73  Исто.
74  Да ни ло, ст. 104.
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су краљ Урош и Дра гу тин, у Гра цу на Ибру кра љи ца Је ле на и, 
ве ро ват но, ње на кћи прин це за Бр ња ча, а у Гра ча ни ци краљ Ми-
лу тин. По Не ве ну Пле ће ви ћу, у ма на сти ру Гра дац, по ред ње них 
че сти ца мо шти ју чу ва ју се и де ли ћи мо шти ју кра ља Дра гу ти на и 
де сна ру ка „бла же ног кра ља Ми лу ти на“75. 

МилункаМитић

FAMILY AND MONARCHICAL RELATIONS IN THE 
ROYAL HOUSE OF UROŠ THE GREAT

- According to Archbishop Danilo the Second -

King Uroš (1243-1276) was a capable ruler, a good diplomat 
in his country, and resolute in making decisions for his family and the 
state. His tolerant attitude towards the Catholic religion in Serbia of that 
time is particularly significant. It seemed that public affairs and family 
life had been harmonious in the lifetime of King Uroš, although it is 
not corroborated by certain documents. Family disputes were clearly 
expressed as far back as 1276, after the rebellion of the son Dragutin 
against his father King Uroš and the King’s defeat in this battle. After 
this change of power, Serbian lands were divided into two governments: 
one administered by King Dragutin and the other by Queen Jelena. 
After the second change of government in 1282, the family life and state 
affairs in Serbia were seemingly lead without any major frictions and 
alterations, but the Serbian lands were now evidently divided into three 
parts: among the brothers - kings and the Queen. After that, there were 
open conflicts, temporary reconciliations and, eventually, the complete 
break-up between the sons of King Uroš. 

Key words: King Uroš, Queen Jelena, King Dragutin, King 
Milutin, power 

75  Не вен Пле ће вић, Срп ски све тач ник, 2007, ст. 262 и 268.
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Ап стракт: У ра ду се ука зу је на по чет ке ства ра ња књи жев-
но сти на на род ном је зи ку у Бо ки Ко тор ској у XVII ве ку. Про стор 
Бо ке био је оштро пре се чен мле тач ко –тур ском гра ни цом, а кул-
тур но и сто риј ске окол но сти са две стра не гра ни це у зна ку ве ли ких 
раз ли чи то сти. За то су се књи жев ност и кул ту ра раз ви ја ле без ме-
ђу соб них до ди ра, уз по год ни је усло ве на де лу При мор ја ко ји је од 
1420. био под мле тач ком упра вом. Све до XVII ве ка књи жев ност 
је ства ра на на ла тин ском и ита ли јан ском је зи ку. Јед на од ва жних 
од ли ка књи жев но сти бо кељ ског про сто ра (по себ но Ко то ра) у XVII 
ве ку је сте да су се књи жев на де ла у ве ћој ме ри по че ла ства ра ти на 
на род ном је зи ку. Ду го се сма тра ло да је тво рац пр вих „сло вин ских“ 
сти хо ва био Је ро ним Пи ма (? –1644), али су но ви ја ис тра жи ва ња 
ука за ла на мо гућ ност да су они, за хва љу ју ћи Лу до ви ку Па сква ли ћу 
(око 1500–1551), ства ра ни и у XVI ве ку.

Кључ не ре чи: Бо ка Ко тор ска, књи жев ност на на род ном је-
зи ку у XVI и XVII ве ку, Је ро ним Пи ма, Лу до вик Па сква лић, Жи во 
Бо ли ца – Ко ко љић.

Књи жев не и кул тур но и сто риј ске окол но сти ко је су у пе ри о-
ду с кра ја XVII и по чет ка XVIII ве ка, у вре ме ка да је у европ ској 
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књи жев но сти до ми ни рао ути цај ба ро ка, вла да ле на про сто ру 
Бо ко ко тор ског за ли ва, пот пу но су би ле раз ли чи те у ње го ва два 
де ла. Мле тач ко-тур ска гра ни ца, ко ја је се кла Бо ку Ко тор ску на 
ис точ ни и за пад ни део, пре суд но је ути ца ла на то да су се књи-
жев но сти са две ње не стра не раз ви ја ле без ика квих пре пли та ња 
и ме ђу соб них до ди ра. Са јед не стра не гра ни це, у се ве ро за пад-
ном де лу ко ји се на ла зио под тур ском вла шћу, са Хер цег Но вим 
као ур ба ним цен тром, жи вот се ве ко ви ма сво дио тек на сво је 
основ не ви до ве, па усло ви за не ке ви ше об ли ке ду хов ног жи во та 
ни су по сто ја ли. Слич ну си ту а ци ју у по гле ду раз во ја књи жев но-
сти на ла зи мо и у дру гим на шим кра је ви ма ко ји ма су вла да ли 
Тур ци. Наш при мор ски чо век, ра за пет у не пре кид ној бор би за 
оп ста нак, оп хр ван си ро ма штвом, из му чен гла до ва њем и по мо-
ри ма, био је нај че шће да ле ко од основ не пи сме но сти, те о ства-
ра њу зна чај ни је књи жев но сти на на род ном је зи ку ни је мо гло 
би ти ни го во ра. Пи сме ност су до сти за ли са мо рет ки по је дин ци, 
нај че шће пра во слав ни ка лу ђе ри и по по ви као ду хов но нај ви ши 
слој на ро да, а је ди на књи жев ност ко ја је по сто ја ла би ла је она 
усме на, ано ним них тво ра ца.1  Ху ма ни стич ки дух се из ита ли јан-
ских гра до ва ши рио Евро пом, али ни је ни у пе ри о ду ње го вог 
на стан ка ни доц ни је, у до ба ре не сан се, по том и ба ро ка, ус пео да 
за си ја у де лу Цр не Го ре под осман ском вла да ви ном. Си ту а ци ја 
је би ла по вољ ни ја са дру ге стра не гра ни це, у по ја су При мор ја, 
ко ји је још од 1420. го ди не ушао у са став Мле тач ке ре пу бли ке, 
остав ши у окви ри ма за пад не ци ви ли за ци је. Та ко се и књи жев-
ност Бо ке Ко тор ске раз ви ја ла и ме ња ла прот ка на ути ца ји ма за-
пад но е вроп ске књи жев но сти, те је, са из ве сним за ка шње њи ма, 
пра ти ла ње не основ не то ко ве. Све до XVII ве ка она је ства ра на 
на ту ђим је зи ци ма, ла тин ском и ита ли јан ском, и као та ква би ла 
је до ступ на са мо ма ло број ним пи сме ним и уче ним по је дин ци ма. 
Се дам на е сти век до но си не ко ли ко ва жних од ли ка књи жев но сти 
овог тла. Нај ва жни ја је, без сум ње, то што се књи жев ност та да 
по пр ви пут у обим ни јој ме ри, ства ра на на род ном је зи ку. То ме је 
нај ви ше до при нео ко тор ски па три ци је Жи во Бо ли ца – Ко ко љић 

1  В.: Ми ро слав Пан тић, Књи жев ност на тлу Цр не Го ре и Бо ке Ко тор
ске од XVI до XVIII ве ка, СКЗ, Бе о град, 1990.
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са својих се дам де сет до са да про на ђе них „илир ских са ста ва“, 
што га чи ни (1599–1685), са сво јих нај и зра зи ти јим и нај ва жни јим 
пред став ни ком „сло вин ског“ ба ро ка у књи жев но сти Бо ке Ко тор-
ске. Прем да нај плод ни ји, Бо ли ца ни је био и пр ви пе сник Бо ке 
ко ји је по шао у су срет „сло вин ским“ му за ма. Ду го се сма тра ло 
да је то био Је ро ним Пи ма2, али су ка сни ја ис тра жи ва ња Зла те 
Бо јо вић3 ука за ла на мо гућ ност да је „сло вин ских“ сти хо ва, на-
ста лих ис под пе ра Лу до ви ка Па сква ли ћа, би ло и пре Пи ме, на 
шта ће мо се освр ну ти и у овом ра ду. 

Књи жев ни исто ри ча ри на че лу са Ми ро сла вом Пан ти ћем, 
ко ји су се, у де це ни ја ма за на ма, ба ви ли овим пи та њем до шли 
су до за кључ ка да је пр ви тво рац јед ног пе снич ког за пи са на на-
род ном је зи ку у књи жев но сти Бо ке био ба рок ни па три ци је Је ро-
ним Пи ма (? –1644). То се зби ло, нај ве ро ват ни је, по след њих да-
на но вем бра го ди не 1622. у Ве не ци ји. Је ро ним Пи ма је у вре ме 
на стан ка те пе сме био сту дент у Па до ви, ку да га је ње гов отац 
Бер нард Пи ма от пра тио са ве ли ким на да ма, али и знат ним ма-
те ри јал ним сред стви ма. Оче ва оче ки ва ња Је ро ним и ње гов брат 
Лу до вик ис пу ни ли су у пот пу но сти: обо ји ца су са успе хом свр-
ши ли нај ви ше шко ле да би се на кон то га вра ти ли у Ко тор и де ло-
ва ли у сво јој сре ди ни, пре но се ћи зна ња ко ја су са со бом до не ли. 
Лу до вик је за вре ме сту ди ја био син дик и про рек тор уни вер зи-
те та прав ни ка, док је Је ро ним ин те ре со ва ње и скло ност ви ше 
по ка зи вао за књи жев ност, а дру гу ју ћи са пи сци ма во лео је и да 
их по ма же као ме це на. Је дан од књи жев ни ка ко ји је за вре дио 
Је ро ни мо ву ма те ри јал ну по моћ био је и Ло до ви ко Цу ко ло, лек-
тор, фи ло зоф и по ли тич ки ми сли лац, ко ме је Ко то ра нин пла тио 
штам пар ске тро шко ве за но во из да ње трак та та о ча сти, угле ду, 
сла ви и по што ва њу („Discorsu dell honore, della reputatione, della 
gloria, del buon concertto„). Де ло је штам пао по зна ти мле тач ки

2  В.: Ми ро слав Пан тић, Пје сни ци ба ро ка и про све ће ност, VI књи га еди-
ци је Књи жев ност Цр не Го ре од XII до XIX ви је ка, Обод, Це ти ње 1996.    

3  В.: Зла та Бо јо вић, Дух европ ске кул ту ре, По бје да, Под го ри ца 4. јун 
1994.
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штам пар Мар ко Ђи на ми 1623. го ди не. У нај бо љем ду ху та да-
шњег вре ме на, Цо ко ло је свом ме це ни да ро вао нај ла ска ви ју мо-
гу ћу по све ту у ко јој је Пи ма пред ста вљен као оте ло вље ње и жи-
ви мо дел свих нај у зви ше ни јих иде ја о ча сти, сла ви и угле ду, ко је 
је фи ло зоф из Фа ен це те о рет ски раз ви јао у свом де лу. Ни Је ро-
ним му ни је остао ду жан. Као знак за хвал но сти за то ли ке по хва-
ле, за ко је је, прем да и сам склон ба рок ној нео д ме ре но сти, мо рао 
зна ти да су пре те ра не, Пи ма је на свом је зи ку сро чио пе сму „Го-
спо ди ну Лу до ви ку Цу ко лу врх пи са ња од би ти ја од ча сти“. Та 
крат ка пе сма се са сто ји од шест два на е сте ра ца: 

     
      Чи јем ври је ме тра ја ше у ча сти и сла ви
      ка да нас учи ше сли је ди ти друм пра ви
      од ча сне ври јед но сти и вјеч не сви је тло сти,

      ука зат хтје сви ту кри по сна тво ја влас
      ка ко има че сти ту до би ти чо вјек час;
      тим ча стан тко ће бит, тве пи смо има чтит. 

  
Го ди на на стан ка ових сти хо ва све до чи да је бо кељ ска књи-

жев ност на на шем је зи ку ве о ма ду го мо ра ла да че ка час сво га 
оства ре ња. Ком па ра ци ја са Ко то ру нај бли жим књи жев ним цен-
три ма от кри ва да се та мо умет нич ка по е зи ја на на род ном је зи ку 
по ја ви ла мно го ра ни је. Пред ња чио је Ду бров ник где је то био 
слу чај већ у пр вим де це ни ја ма XV ве ка. Сто га се на ме ће пи та ње 
за што су „сло вин ске“ му зе у Ко то ру ћу та ле ви ше од два ве ка на-
кон оних ду бро вач ких? Усме не тра ди ци је пе ва ња и при по ве да ња 
је сва ка ко би ло, а оно што се од ње са чу ва ло у де ли ма пе сни ка 
ба ро ка и на ред них епо ха, без сум ње је жи ве ло у на ро ду и ра ни-
је. Пи сци и пе сни ци Бо ке по зна ва ли су и по што ва ли ду бро вач-
ку и дал ма тин ску по е зи ју на „сло вин ском“, а не рет ко су би ли 
и у при ја тељ ским од но си ма са по је ди ним њи хо вим твор ци ма.4 
Ипак, сти хо ви на на род ном је зи ку, пре Пи ми них, ни су до сада

4  О то ме све до че са чу ва не пе снич ке по сла ни це ко је су пе сни ци ме ђу соб-
но упу ћи ва ли. У по е зи ји Жи ва Бо ли це, то су по сла ни це Ду бров ча ни ну Фра ну 
Бо ба ље ви ћу и Бра ча ни ну Виц ку Про ди ћу, од ко јих је Ко то ра нин до био од го-
во ре. Они се на ла зе у збор ни ку Бо ли чи не по е зи је ко ји је при ре дио М. Пан тић.
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про на ђе ни. У овом слу ча ју об ја шње ње си гур но ни је у то ме што 
је Ко тор био под ту ђин ском вла шћу и што су ње го ву кул ту р ну 
фи зи о но ми ју кре и ра ли ути ца ји Мле тач ке ре пу бли ке, по што су у 
истом по ло жа ју би ла и оста ла сре ди шта на При мор ју као што су 
Хвар, Сплит или За дар, а у ко ји ма ка шње ња за Ду бров ни ком ни-
је би ло. Од го вор се на ла зи на дру гој стра ни, и уско је по ве зан са 
еко ном ским и дру штве ним окол но сти ма ко је су вла да ле у Ко то-
ру. А оне ни су би ле на ро чи то по вољ не за ви ше ак тив но сти ду ха, 
бу ду ћи да је овај град, умно го ме за хва љу ју ћи и свом ге о граф-
ском по ло жа ју, био ма ње раз ви је на сре ди на од оста лих оп шти на 
„Мле тач ке Дал ма ци је“. Ни је у Ко то ру би ло ни при ли ка, ни нео-
п ход ног спо кој ства, ни до ко ли це ко је би ути ца ле на то да се књи-
жев но шћу ба ви ши ри круг љу ди. Све је би ло оста вље но уском 
кру гу по је ди на ца ко ји, уз рет ке из у зет ке, и ни су би ли пе сни ци у 
да на шњем зна че њу те ре чи – тач ни је, ни су до жи вља ва ли по е зи ју 
као сво је је ди но и трај но опре де ље ње, ни ти су је, про же ти сна-
жним ита ли јан ским ли те рар ним и кул тур ним ути ца ји ма, а че сто 
мо ти ви са ни и вр ло праг ма тич ним раз ло зи ма, пи са ли на род ним 
је зи ком. Нај при хва тљи ви је об ја шње ње је сте да ли те рар на све до-
чан ства, од но сно „сло вин ски“ сти хо ви, јед но став но ни су одо ле-
ли по жа ри ма, ра то ви ма или, ко нач но, ве ко ви ма. С об зи ром на та-
кву си ту а ци ју, књи жев ном исто ри ча ру је оста ло да од из ве сних 
по је ди но сти ко је се на ла зе у са чу ва ним ли те рар ним из во ри ма, 
у овом слу ча ју сти хо ви ма бо кељ ских пе сни ка на ита ли јан ском 
или ла тин ском је зи ку, по ку ша да про на ђе тра го ве ко ји би упу ћи-
ва ли на мо гућ ност да се на на род ном је зи ку пе ва ло и пре 1622. 
го ди не. По ме ну та ис тра жи ва ња Зла те Бо јо вић5 су, сле де ћи та кав 
при ступ, по ка за ла да је по е зи је на „сло вин ском“ мо ра ло би ти и 
пре 1622. го ди не. Ана ли зи ра ју ћи по ет ско де ло Лу до ви ка Па сква-
ли ћа (око 1500–1551), по нај бо љег ко тор ског пе сни ка ре не сан се, 
Бо јо вић је уо чи ла по да так ко ји је сам пе сник из нео о сво ме пе-
ва њу, а ко ји упу ћу је на за кљу чак да је он пе вао и на на род ном 
је зи ку. У сти хо ви ма пе сме „Сил ви ји“

5  В.: Зла та Бо јо вић, Дух европ ске кул ту ре, По бје да, Под го ри ца 4. јун 1994.
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          Без бри жно ја сам у ду бра ви не вин про во дио жи вот
                         Бје жећ од сва ђа што их по ди же бр бљи ви трг

                ..............................................................................
          Ко ли ко пу та осје тих у дво ре ду дје вој ке мла де
      На из мје ни це гдје мој ода бран пје ва ју стих...

кри је се вест о то ме да је овај пе сник, жи во та не мир ног као и 
он да шње вре ме, ства рао, осим на ла тин ском и ита ли јан ском, и 
сти хо ве на на род ном је зи ку јер су је ди но та кве пе сме – лир ске и 
на по зна ту ме ло ди ју, мо гле да пе ва ју де вој ке „у дво ре ду“ (на из-
ме ни це). 

По ред Жи ва Бо ли це – Ко ко љи ћа сти хо ве на на шем на род-
ном је зи ку иза се бе су у пе ри о ду ба ро ка оста ви ли и пе сни ци ко-
ји су пред ста вља ли ње го во уже по ет ско, а ка да је реч о ње го вом 
оцу Виц ку – и по ро дич но окру же ње: Виц ко Бо ли ца – Ко ко љић, 
Ан дри ја Зма је вић и бра ћа Ску ра: Три по и Виц ко. Ови су ау то ри 
сво ја зна чај на и осо бе на ме ста у исто ри ји бо кељ ске књи жев но-
сти за слу жи ли нај ви ше због то га што су је уве ли у „сло вин ске“ 
то ко ве, ко ји ма је она не по врат но кре ну ла у до бу ко је је усле ди ло. 
Чи ње ни ца је да је ути цај ба ро ка, ко ји је та да до ми ни рао европ-
ским књи жев ним про сто ри ма, био на књи жев ни ке Бо ке оства-
рен у мно го ма њој ме ри не го што је тај стил зах те вао, по себ но у 
те мат ском по гле ду. Док у по е зи ји европ ског ба ро ка до ми ни ра ју 
љу бав не, ре ли ги о зне и ре флек сив не те ме, оне су код на ших пе-
сни ка оскуд не и, у по гле ду оби ма и вред но сти, нат кри ље не при-
год ним сти хо ви ма са ло кал ном те ма ти ком: по хвал ним пе сма ма, 
осмрт ни ца ма и исто риј ским пе сма ма. Ба рок ни ути ца ји су код 
по ме ну тих пе сни ка на шег ба ро ка нај и зра зи ти ји упра во у љу бав-
ној и ре флек сив ној по е зи ји, где на ши пред став ни ци ни су по сти-
гли на ро чи ту ори ги нал ност и осо бе ност у од но су на сво је уз о ре, 
али им се не мо же оспо ри ти искре ност, ре чи тост и су ге стив ност.

Не ко ли ко свој ста ва књи жев но сти на шег При мор ја у XVII 
ве ку на сле ђе но је из прет ход ног пе ри о да: књи жев ни ци су и да ље 
у нај ве ћем бро ју по ти ца ли из ре до ва уче них љу ди и бо го сло ва, а 
по при ли ци су би ли пе сни ци, па су де ла ко ја су ства ра ли има ла 
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пре те жно уче ни и бо го слов ски, а ре ђе умет нич ки ка рак тер.6  (Из-
у зе так у свом вре ме ну је био Жи во Бо ли ца – Ко ко љић). По ред 
то га, ни у овом ве ку ни је из о ста ла ка рак те ри стич на по ја ва да 
пи сци од ла зе из Бо ке, тра же ћи, нај че шће у ита ли јан ским кул тур-
ним цен три ма, сво ју шан су за ли те рар ну афир ма ци ју и сла ву, као 
што су то чи ни ли, са ве ћим или ма њим успе хом, Ма рин Бо ли ца 
или Је ро ним Пи ма. Сво јим сти лом, из ра зом, фор мом, а и ди ја ле-
кат ски, бо кељ ска књи жев ност на на род ном је зи ку се у зна чај ној 
ме ри на сла ња на књи жев ност Ду бров ни ка. Ду бро вач ки ути цај 
на књи жев ност Бо ке у том пе ри о ду је очит, ко ли ко и ло ги чан. У 
не до стат ку соп стве них књи жев них тра ди ци ја, пе сни ци ба рок не 
Бо ке су се, ства ра ју ћи књи жев ност на на род ном је зи ку, укљу чи-
ли у ду бро вач ке тра ди ци је и по ста ли ње ни след бе ни ци. И ви ше 
од то га – бо кељ ски пе сни ци, еру ди те и љу ди „од ду ха“ га ји ли су 
и ис ка зи ва ли ве ли ко и искре но по што ва ње пре ма Ду бров ни ку, 
на ро чи то у те шким вре ме ни ма и окол но сти ма ко је су сна ла зи ле 
тај град. А нај те жи и нај тра гич ни ји дан у ду гој исто ри ји Ду бров-
ни ка био је 6. април 1667. го ди не, ка да је ве ли ки зе мљо трес пре-
тво рио је дан од нај леп ших ме ди те ран ских гра до ва у хр пу ру ше-
ви на под ко ји ма је стра да ло ви ше од пет сто ти на гра ђа на. Скр хан 
и оја ђен ве шћу о по сле ди ца ма зе мљо тре са, ко ји се осе тио и на 
под руч ју Бо ке, Ан дри ја Зма је вић (1628–1694), та да опат Све то га 
Ђор ђа и жуп ник пе ра штан ски, а доц ни је гла со ви ти над би скуп 
и при мас „Кра љев ства Ср би је“, спе вао је по сла ни цу Сло вин ска 
Ду бра ва, Ис точ на Дал ма ци ја, ми ло сти во од Го спо ди на Бо га по го ђе на 
го ди ште 1667. пје сан. Из ове по сла ни це, ко ја та да ни је штам па-
на7, али је нај ве ро ват ни је ипак сти гла до Зма је ви ће вих ду бро вач ких 
при ја те ља ко ји су оста ли у жи во ту, нај бо ље се са гле да ва сна жни 
„сло вин ски“ па три о ти зам, као и од нос истин ског при ја тељ ства, 

6  В.:Ми ро слав Пан тић, Књи жев ност на тлу Цр не Го ре и Бо ке Ко тор
ске од XVV до XVIII ве ка, СКЗ, Бе о град, 1990.

7  Ко ри сте ћи не ке по зни је пре пи се, то је де ло штам пао Ми лош Ми ло ше-
вић у ра ду Пје снич ка по сла ни ца Ан дри је Зма је ви ћа по стра да лом Ду бров ни ку 
1667. го ди не.
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љу ба ви слав ног Пе ра шта ни на, као чо ве ка Бо ке, и Ду бров ча на, 
ува жа ва ња и ко је је ње го ва реч би ла зр но охра бре ња и уте хе. 
Слу чај је од ре дио да Зма је вић то га коб ног да на не стра да у зе-
мљо тре су, јер је у ча су ка да је овај по чео слу жио ми су у сво јој 
цр кви, на кон ко је је на ме ра вао да се за пу ти ка Ду бров ни ку где је 
„при ја те љу љу бље ном“ на ме ра вао да че сти та Ус крс. Те тре нут ке 
је Зма је вић ве што и сли ко ви то пре то чио у ове сти хо ве:

И слу жбу чи не ћи у цр ков не сви те,
Пре што све ту слу жбу ја до спи је вах мо ју,
По чет чи нит ту жбу у смрт но му зно ју,
Ер се стре се зе мља и слав ни дво ро ви,
Сви се из те ме ља сва ли ше зи до ви.

Пра ти о ци су по ги ну ли, док су Зма је ви ћа, те шко ра ње ног и 
без све сти, из ву кли ис под ру ше ви на. На да ље у пе сми Пе ра шта-
нин „у гор до сти клик ће ту жбе“ због „ср жбе Бож је“ ко ја је за о би-
шла ње га, али не и ње го ву „дру жи ну“ и слав ну „Ду бра ву“

Ср жба Бож ја из ви си не
На ме не је гњев спу сти ла
Вр ху ми ле мо је дру жи не
Ко ју је сад при кло пи ла.
Прем да ме је за ко па ла,
Уфа ње ми је пра во да ла.

Над суд би ном Ду бров ни ка, „кру не и сла ве на ро да мо га“, ту-
жи и „сла вић“ ко ји је до ле тео из „Ду бра ве“. Ње га је пе сник за мо-
лио да му от кри је сте пен тра ге ди је:

    
Ја ту жан цви лим
Гор ку ту гу мо ју
Ере љуб ко же лим
Смрт но му у зно ју
По моћ љу бље не,

Ко ји но са де
У Ду бра ви мо јој
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Гор ке ћу те ја де
У ду ши сво јој
Смрт но ра ње ни.

Слав на Ду бра ва
Ро да сло вин ско га,
Кру на и сла ва
На ро да мо га,
Зло је скр ше на.

Пе сни ко ва „сло вин ска осе ћа ња“ су на ро чи то сна жна на ме-
сти ма где опи су је љу де ду бро вач ке, „го спо ду му дру и ра зум ну“, 
„част и кру ну сло вин ско га ро да“, ко ји су по ју ћи „на свје тло да-
ли пје сни пле ме ни те“. Као чо век ве ре, Зма је вић тра гич ни до га-
ђај сма тра зна ком Бож јег ми ло ср ђа, ко је ће у вре ме ну ко је сле ди 
омо гу ћи ти слав ном гра ду по нов ни раз вој и бе ри ћет. Иа ко је „Ду-
бра ва“ „зло скр ше на“, пе сник по зи ва сла ву ја да пре ста не са ту-
жбом и да по ле ти ка мо ру „при ко му је Ду бра ва“, јер та кав град 
не мо же по ги ну ти и уве ну ти. Овим сти хо ви ма Зма је вић те ши се-
бе и све сво је Ду бров ча не, ис ка зу ју ћи оп ти ми зам и чвр сту ве ру 
да ће „Ду бра ва“ по но во би ти „зе ле на“, да ће до сти ћи ста ри сјај:

Ни је т' она по ги ну ла
Не мо же ти по ги ну ти,
Прем да је ма ло увех ну ла,
Зе ле на ће оште би ти
Мно го љеп ше нег је би ла,
Драг пе ри вој бит ће ви ла!

Ови сти хо ви, мо жда и нај леп ши у пе сми, а си гур но нај сна-
жни ји, по ка зу ју ви ше не го би ло ка кав дру ги, исто риј ски фа кат, 
од нос ко ји су пе сни ци и љу ди Бо ке има ли пре ма сво јим су се ди-
ма Ду бров ча ни ма, њи хо вом гра ду и кул ту ри, па је за то Зма је ви-
ће ва пе сма узе та као илу стра ци ја тог од но са. 

Се дам на е сти век до но си јед ну зна чај ну но ви ну у књи жев-
но сти При мор ја. Она се огле да у све ви дљи ви јој и зна чај ни јој 
уло зи у књи жев но сти ко ју су ства ра ли књи жев ни ци Пе ра ста, Бу-
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две, Пр ча ња и До бро те. Та ме ста, за хва љу ју ћи по вољ ним еко-
ном ским усло ви ма и до стиг ну тим дру штве ним од но си ма ко ји су 
по вољ но ути ца ли и на кул тур не при ли ке, по ста ју ма ла сре ди шта 
ци ви ли зо ва ног жи во та. На ро чи то је у том по гле ду био раз ви јен 
Пе раст, ко ји ни је био са мо град чу ве них по мо ра ца, ве штих тр го-
ва ца и хра брих хај ду ка, рат ни ка и гу са ра, већ и ме сто нај ши ре 
обра зо ва них опа та, ве ли ких по зна ва ла ца ге о гра фи је, астро но ми-
је и на ви га ци је; град еру ди та, љу би те ља по зо ри шта и упор них и 
скром них са ку пља ча на род не по е зи је. Пе раст је у књи жев ност 
увео ње гов пр ви и нај ва жни ји пи сац Ан дри ја Зма је вић, ко ји је 
за јед но са Жи вом Бо ли цом и Кр стом Ива но ви ћем био нај ва жни-
ји пред став ник ба ро ка на на шем При мор ју. Ње го вим еру дит ским 
и књи жев ним ра дом Пе раст је за ко ра чио у исто ри ју на ше кул ту-
ре и књи жев но сти. Зма је вић је сво јим де ла њем на по љу на у ке и 
књи жев но сти дао при мер сво јим са вре ме ни ци ма, али и на ред-
ним по ко ле њи ма. И Бу два, град да ле ке про шло сти, прем да сме-
ште на на крај њој пе ри фе ри ји Мле тач ке Дал ма ци је, и са мим тим 
осу ђе на на за о ста ја ње, има ла је сво је на пред не ду хо ве ко ји су 
упр кос те шким еко ном ским и дру штве ним окол но сти ма успе ва-
ли да јој да ју им пул се из ве сног ли те рар ног раз во ја. У сло же ним 
дру штве ним окол но сти ма, ано ним ни Бу дља нин је ус пео у сво-
јој на ме ри да са чи ни збор ник по е зи је, у ко јем су не ки тек сто ви 
по ти ца ли још из XV ве ка. Тај је збор ник знан као „Бу дљан ска 
пе сма ри ца“. Иден ти тет при ре ђи ва ча и пра ви на зив ни су по зна ти 
јер је из вор ни ру ко пис одав но не стао. Остао је са чу ван са мо је-
дан по зни ји пре пис пе сма ри це ко ји је кра јем XVII ве ка на чи нио 
Пе ра шта нин Ни ко ла Бу ро вић. По ред „Бу дљан ске пе сма ри це“ и 
ње ног ано ним ног при ре ђи ва ча, Бу два је свог нај бит ни јег пред-
став ни ка у на шој књи жев но сти XVII ве ка има ла у па три ци ју Кр-
сту Ива но ви ћу, ко ји је, иа ко је тек у Ве не ци ји по стао пи сац од 
име на и угле да, по чет ни пе ри од свог ства ра лач ког жи во та про-
вео у овом гра ду.
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Без об зи ра на све ва жни ју уло гу по ме ну тих гра до ва, ба рок-
на књи жев ност При мор ја, од но сно Бо ке Ко тор ске, на пи са на на 
на род ном је зи ку – сво је је пр ве и нај ва жни је пред став ни ке има ла 
у Ко то ру. Бо ка и Ко тор, као њен ве ков ни по ли тич ки, еко ном ски 
и умет нич ки цен тар и ге не ра тор ње ног кул тур ног раз во ја, има-
ју ду гу исто ри ју, ис пре се ца ну зна чај ним успо ни ма и гор ким па-
до ви ма. Њу су обе ле жи ли че сти ра то ви и осва ја ња овог гра да, 
оста вив ши по сле ди це и на ње гов кул тур ни раз вој. Све до па да 
ста ре Или ри је под Ри мља не око 168. го ди не пре но ве ере, сре ди-
ште Бо ке био је Ри сан по ко ме је цео за лив но сио име „Ри сан ски 
за тон“ (Sinus Rhiuonicus), да би у ка сни јим го ди на ма, по Ма вру 
Ор би ни ју, при мат при пао Ко то ру (Superbum Ascrivium). На кон 
са ра цен ске на је зде ко јој су се успе шно од у пр ли ју жни Ср би, Ко-
тор се за у век од ре као тог рим ског име на и про звао се Ко то ром, 
а Бо ка Ри сан ска по ста ла је Бо ка Ко тор ска. У до ба ви зан тиј ске 
вла да ви не, Ко тор и Бо ка има ју са мо стал ну власт и по вла сти це, 
као и оста ли ве ћи дал ма тин ски гра до ви. Ко тор је по но во при пао 
Ср би ма 1180. го ди не, на кон што га је осво јио Сте фан Не ма ња. 
Ди на сти ја Не ма њи ћа вла да ла је Ко то ром све до ње ног га ше ња 
1367. го ди не, оста вља ју ћи му у том пе ри о ду из ве сну уну тра шњу 
са мо власт ко ја се огле да ла и у то ме што је овај град ко вао свој 
но вац. По том је го спо дар овог гра да на крат ко био и Ву ка шин 
Мр њав че вић, да би на кон то га пао под Мле ча не и Угре. Од 1420. 
го ди не Ко то ра ни, упла ше ни од Ту ра ка, до бро вољ но ула зе у са-
став Мле тач ке ре пу бли ке. Ре пу бли ка Све тог Мар ка је ду го окле-
ва ла да пре у зме су ве ре ни тет у Ко то ру и Бо ки слу те ћи да би јој 
бор бе око тих не у рал гич них та ча ка стал них рат них су ко ба мо гле 
до не ти ви ше ште те не го ко ри сти. За то су и пре го во ри о пре у зи-
ма њу гра да тра ја ли ве о ма ду го, го то во че тврт ве ка, на кон че га 
су Ко то ра ни оства ри ли сво ју на ме ру и сту па њем под Си њо ри ју 
сте кли си гур ну спољ но по ли тич ку за шти ту.8 Мле ча ни 

8  В.:Ми лош Ми ло ше вић, По мор ски тр гов ци рат ни ци и  ме це не (Сту
ди је о Бо ки Ко тор ској XV–XIX сто ље ћа); при ре дио Вла сти мир Ђо кић, Екви-
ли бри јум, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 2003. 
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су, раз у ме се, има ли сво ју ра чу ни цу – же ле ли су да по ста ну пот-
пу ни го спо да ри Ја дра на, да има ју под сво јом вла шћу све ње го ве 
глав не гра до ве и лу ке, јер су би ли све сни тур ске опа сно сти. Ка да 
би Тур ци за го спо да ри ли ис точ ном оба лом Ја дра на, до ми на ци ја 
тим мо рем, та ко ви тал ним за тр го вач ку ре пу бли ку са се ди штем 
у дну тог мо ра, би ла би ап со лут но не мо гу ћа. 

Ко тор је, да кле, 1420. по стао јед на од оп шти на ко ја је ула-
зи ла у са став мле тач ке обла сти об у хва ће не на зи вом Dalmacia et 
Albania. Од ча са ка да је Мле тач ка ре пу бли ка за го спо да ри ла по-
кра ји ном, жи вот је био уре ђен у скла ду са је дин стве ним за ко ни-
ма ко ји су ва жи ли за све ко му не. По ло жај Ко то ра имао је ипак 
од ре ђе них спе ци фич но сти. Па три циј ски Ко тор је у окви ре Ре пу-
бли ке ушао као фор ми ран град, са тра ди ци ја ма и ста ту тар ним 
за ко но дав ством. По сле ус по ста вља ња су ве ре ни те та, Мле тач ка 
ре пу бли ка ни је би ла при си ље на да у Ко то ру по себ но уво ди свој 
на чин упра вља ња или да по ди же ни во кул тур ног жи во та. Раз лог 
је то што је Ко тор, још од XIII и XIV ве ка, пре ко сво јих тр го вач-
ких ве за, на ро чи то са Пу љом, Грч ком и Ве не ци јом, а по се би це 
пре ко свог па три ци ја та ко ји је одр жа вао те сне ве зе са тим под-
руч ји ма, спон та но при хва тао гра ђан ске и кул ту р не до ме те свог 
вре ме на. У ње му су мно го пре по чет ка мле тач ке вла да ви не би ли 
при сут ни сви еле мен ти му ни ци пи јал не ор га ни за ци је – ле ка ри, 
ве те ри на ри, апо те ка ри, учи те љи град ске шко ле и сл.9 Ко му нал ну 
власт, уз мле тач ке управ не ор га не, др жа ла је вла сте ла ко ја се те-
шко сна ла зи ла у но вим окол но сти ма, па по чет ни пе ри од вла сти 
Ве не ци је ка рак те ри шу кла сни су ко би ко ји по тре са ју град и не-
га тив но ути чу на све аспек те жи во та, ти ме и на кул тур ни раз вој. 
Нај ра ни ји де мо граф ски по да ци о Ко то ру су они из пр ве по ло ви-
не XVI ве ка, тач ни је из 1533. го ди не ка да је Ко тор са око ли ном 
имао 3.536 ста нов ни ка. Број ста нов ни ка са мо га гра да опа да у 
пе ри о ду од XVI до XVII ве ка, па ба рок ни Ко тор има тек нешто

  
9  В.:Ми лош Ми ло ше вић, По мор ски тр гов ци рат ни ци и  ме це не (Сту

ди је о Бо ки Ко тор ској XV–XIX сто ље ћа); при ре дио Вла сти мир Ђо кић, Екви-
ли бри јум Бе о град, ЦИД Под го ри ца, 2003.
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ви ше од хи ља ду ста нов ни ка. Слу жбе ни је зик у гра ду је био ита-
ли јан ски. Зна ло га је углав ном плем ство, као и ве ћи на пу чан ског 
ста нов ни штва, на ро чи то од ра сли му шкар ци ко ји су, ба ве ћи се 
тр го ви ном, до ла зи ли у до дир са све том ко ји је по слом до ла зио у 
Ко тор. Мле ча ни су би ли ве шти вла да о ци. С об зи ром на то да им 
је од го ва ра ла уну тра шња ста бил ност у свим ко му на ма обла сти 
Dalmacia et Albania, па та ко и на ње ном ис то ку, они су на сто ја ли 
да је по стиг ну уме ре ним и про ми шље ним на чи ном вла да ња. У 
то ме су нај че шће и успе ва ли. Ви ше ве ков но ис ку ство мле тач ке 
вла сти, вас пи та ва ње у про и та ли јан ском ду ху, сло бо да из бо ра у 
управ на те ла, при ви ле ги је да ва не плем ству ко јем је по кла ња на 
нај ве ћа мо гу ћа па жња, уче шће до ма ћих љу ди у град ским слу-
жба ма, учи ни ли су да из ме ђу Ко то ра на и вла сти не до ла зи до 
дра стич ни јих рас ко ра ка. 

ВладимирП.Рогановић

          

A SUPPLEMENT TO THE STUDY OF LITERARY AND CULTURAL 
HISTORY OF BOKA KOTORSKA: BEGINNINGS OF LITERATURE IN FOLK 
LANGUAGE

This study refers to the origins of literature in „slovinski„, the folk language 
spoken in Boka Kotorska, in the 17th century. The bay of Boka Kotorska was strictly 
devided by tha Venetian-Turkish border. Cultural and historical circumstances on 
either side of the border were marked by great differences. Because of that literature 
and culture had developed with no mutual contact, although conditions were more 
suitable in the part of the Bay which was under Venetian rule from 1420. Until 
the 17th century, literature was written in Latin and Italian. One of the important 
features of the Boka Kotorska literature (especially Kotor) of the 17th century is 
that the literary work was to a greater extent created in „slovinski„. It has long been 
believed that the creator of the first verses in this language was Jeronim Pima (? 
–1644), but recent research has pointed to the possibility that they were created as 
early as the 16h century by Ludovik Paskvalic (about 1500–1551).
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Ап стракт: Сла вјан ска ан то ло ги ја из ру ко пи са ду бро вач ких 
пје сни ках Ме да Пу ци ћа пр ва је ан то ло ги ја ду бро вач ког пје сни штва. 
У ра ду се да је пре глед Пу ци ће вог ба вље ња књи жевнoшћу, исто ри-
јом и кул тур ном исто ри јом Ду бров ни ка, а ак це нат се ста вља на Ан-
то ло ги ју, њен са др жај. На во ди се гдје је чи нио ома шке, а гдје Ан то-
ло ги ја и да нас оп ста је.

Кључ не ри је чи: Сла вјан ска ан то ло ги ја из ру ко пи са ду бро
вач ких, Ме до Пу цић, ду бро вач ко пје сни штво.

При је 170 го ди на у Бе чу је иза шла Сла вјан ска ан то ло ги ја из 
ру ко пи са ду бро вач ких пје сни ках Ме да Пу ци ћа. Зна ча ја ове пр ве ан-
то ло ги је ду бро вач ког пје сни штва био је свје стан и њен ау тор, 
ко ји је, на ја вљу ју ћи сво ју ан то ло ги ју, на пи сао да ће са др жа ва ти 
пје сме као у ви јен цу спле те но цви је ће ду бро вач ке ба ште, нај-
бо ље пје сме ду бро вач ких пје сни ка ко је ће по ка за ти раз ли чи те 
пје снич ке вр сте и раз ли чи те ме тре.1 Ка ко је Ан то ло ги ја до че ка на 
по ка зу је ре че ни ца: „Ево ми у ру ках Ан то ло ги је Сла вјан ске!“ А. 

1  Slavjanska antologia, Danica horvatska, slavonska i dalmatinska, 9. III 
1844, 10, X, 39.
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Ро ци ја ко јом је по чео њен при каз. Уз же љу да се ожи ви при ја-
шњи дух, Ро ци је на гла сио да Ан то ло ги ја по твр ђу је оно што је 
одав но по зна то, да Ду бров ник пред ста вља Илир ску Ати ну.2 

Са ста вљач Ан то ло ги је, пје сник, пре во ди лац, исто ри чар Ме-
до Пу цић (Ор сат По чић, Pozza Orsato) био је по ри је клом из ду-
бро вач ке вла сте о ске по ро ди це. Ро ђен је 12. мар та 1821. го ди не у 
Ду бров ни ку. Шко ло ва ње је по чео у род ном гра ду, а за тим на ста-
вио у Ве не ци ји, Па до ви и Бе чу. Пу то вао је по раз ли чи тим европ-
ским зе мља ма, гдје је сте као мно га по знан ства, а оно са Ја ном 
Ко ла ром ути ца ло је на то да бу де при ста ли ца сло вен ских иде ја. 
Од 1868. до 1872. го ди не био је на срп ском дво ру као на став ник 
кра ља Ми ла на Обре но ви ћа. Био је  члан Срп ског уче ног дру-
штва у Бе о гра ду (од 1864), Ју го сло вен ске ака де ми је зна но сти и 
умјет но сти у За гре бу и Рим ске ака де ми је. За јед но са М. Ба ном 
и И. А. Ка зна чи ћем по кре нуо је ал ма нах „Ду бров ник: цви ет на-
род ног књи жев ства“ (1849–1952), по кре тач је и ча со пи са „Сло-
ви нац„ (1878–1882). По сљед ње де це ни је  про вео је у Ду бров ни-
ку, гдје је и пре ми нуо 30. ју на 1882. го ди не. 

Иа ко се Пу цић у пр вом пал ну ис так нуо као пје сник, бит но 
је ње го во ба вље ње књи жевнoшћу, исто ри јом и кул тур ном исто-
ри јом Ду бров ни ка, као и срп ским спо ме ни ци ма. Ве за Пу ци ћа 
са ду бро вач ком књи жев но шћу и исто ри јом ја ка је и огле да се у 
ни зу чла на ка и сту ди ја. Пи сао је о нај зна чај ни јим ду бро вач ким 
пје сни ци ма Ива ну Гун ду ли ћу, Иг ња ту Ђур ђе ви ћу и Џи ву Бу ни-
ћу. Ба ве ћи се пје сни штвом Иг ња та Ђур ђе ви ћа, сво јим опа ска ма 
по ка зао је ка ко је ра зу ми је вао ства ра ла штво овог ду бро вач ког 
пје сни ка, а јед на од њих је и ка да ука зу је ка ко се у Ђур ђе ви ће вом 
дје лу раз ли је ва три ло ги ја љу ба ви, у Ма рун ку тје ле сна, у Раз ли е
ки ех ду хов на, у Ман да ли е ни бо жан стве на.3  План до ва ња Џ. Бу ни ћа 
штам пао је у Ду бров ни ку 1849. у чи јем пред го во ру пи ше о ду бро-
вач кој про шло сти XVII ви је ка и то сма тра изузетно важним да би се

2  A. Roci, List iz Beča, Zora Dalmatinska, 20.I.1845, 3, II, 23–24.
3  O piesničtvu Ignatia Gjorgjicha, Zora dalmatinska, 1845, 2, I, 3–5; II, 9–12.
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бо ље ра зу мио Бу нић. На гла ша ва раз ли ку из ме ђу та да шњег и 
не ка да шњег, Бу ни ће вог, Ду бров ни ка, као и по тре бу да мје сто 
ту ђин ства бу де „на шин ство“.4  Пре пје вао је ди је ло ве Осма на на 
ита ли јан ски је зик, а у истом члан ку пи сао је о Гун ду ли ћу, ње-
го вом жи во ту, о епу, из но се ћи ње гов кра так са др жај.5 Пу ци ће ва 
По вје сни ца Ду бров ни ка, пр ва ду бро вач ка исто ри ја на пи са на срп-
ским је зи ком, пред ста вља скра ћен пре вод Ре сти је ве Ду бро вач ке 
хро ни ке (Chronica Ragusina Junii Restii (ab origine urbis usque ad annum 
1451) item Joannis Gundulae (1451–1484)).6 Об ја вио је 1852. го ди не 
ко декс мљет ског ста ту та „у на шки пре пи са ни на на чин ка ко је 
оби чај на дан да на шњи го во ри ти“.7 Из дао је Спо ме ни ке срп ске, 
ко ји са др же пре пи ске Ду бро вач ке ре пу бли ке са срп ским кра ље-
ви ма, вој во да ма и кне зо ви ма.8 У окви ру по ли тич ке рас пра ве La 
Serbia e l’impero d’Oriente пи ше о Ду бров ни ку, ко ји зо ве срп ским, 
по ми ње ду бро вач ку књи жев ност и ње не пред став ни ке (Др жи ћа, 
Мен че ти ћа, На ље шко ви ћа, Ра њи ну, Гун ду ли ћа, Пал мо ти ћа).9

Пу цић је пр ви по стао свје стан да тре ба из дво ји ти као цје ли-
ну ан то ло ги ју ду бро вач ког пје сни штва, та ко је пр ва књи га Сла
вјан ске ан то ло ги је (Сла вјан ска ан то ло ги ја из ру ко пи са ду бро вач ких пје
сни ках) из да та и Бе чу 1844. го ди не.10 То је пр ва ан то ло ги ја ду бро вач-
ке по е зи је, а са др жи пје сме је да на ест ду бро вач ких пје сни ка из 15. и

4 Plandovanja Ivana Bunića Vučićevića vlastel. dubrov. s uvodniem 
govorom Orsata Počića, Dubrovnik, cviet narodnog književstva, (Dubrovnik),  
MDCCCXLIX, 5–24.

5  Giovanni Gundulich,  La Favilla, Trieste, 15. оttobre 1843, 8, XIX, 293–
301.          

6   Poviestnica Dubrovnika  po knezu Orsatu Pučiću-Škatiću, Zadar, 1856.
7  Statut oli zakoni od otoka Mljeta, Dubrovnik, cvêt narodnog knjižtva, 1852, 

(Zagreb), MDCCCLI, 3, 193–218.
8  Спо ме ни ци срЪбски од 1395. до 1423. то єст Пи сма пи са на од Ре пу

бли ке ду бро вач ке КралЬеви ма, Де спо ти ма, Войво да ма и Кне зо ви ма СрЪбски
ем, Бо сан ски ем и При мор ски ем, кнЬиго пе чатня Княже ства срб ског, Бе о град, 
1858. 

9  La Serbia e l’impero d’Oriente, Nuova antologia, 1867, 1.
10 Slavjanska antologia iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah, knjiga prva, Beč, 

1844.
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16. ви је ка (Џ. Др жић, М. Ве тра но вић, Н. Ди ми тро вић, А. Чу бра-
но вић, М. Др жић, Н. На ље шко вић, Д. Ра њи на, С. Бо ба ље вић, М. 
Бу нић, Ф. Лу ка ре вић, Д. Зла та рић). У њој су за сту пље не основ не 
вр сте ду бро вач ког пје сни штва: љу бав не, ре флек сив не, мо ра ли-
стич ке, ре ли ги о зне, што је и био циљ да се по ка же за сту пље ност 
свих пје снич ких вр ста у ду бро вач кој по е зи ји. 

Пу цић је пла ни рао из да ти три књи ге, али је иза шла са мо 
пр ва. Као мо то иза брао је Зла та ри ће ве сти хо ве на у чих сред слав не 
ду бра ве/ У ко јој ро ђен бих, шта је пут од сла ве. Ан то ло ги ју је по-
све тио „Ње го во му кра љев ско му ви со че ству Ка ро лу Лу до ви ку 
Бур бо но ви ћу мла ден цу од Шпа ние вој во ди од Лу ке сла вјан ско га 
је зи ка и књи же ства љу би те љу пле ме ни то му овај слав ни спо ме-
ник ду бро вач ко га про ша стја по кор но по све ту је“. У пред го во ру 
Пу цић је по но сан на слав ну ду бро вач ку про шлост, а као пра ви 
пле мић ис ти че и за хвал ност вла сте ле за књи жев ну и дру гу сла ву 
Ду бров ни ка. Ду бров ник је је ди ни град ко ји је му дро шћу вла сте-
ле, пр ко сом тур ској си ли и мле тач ком лу кав ству, ма лен, са чу вао 
све ви је ко ве сво ју сло бо ду „скут свој ра за пе сви ем жи вљем из-
о бра же ња и про свје тјен ства, та ко да плод што ску пи, ма ло да 
сви ех оста лих не на ди ла зи“. Сма тра да је у исто ри ји сви је та је-
ди ни Ду бров ник од сво је бра ће био одво јен, те био под ути ца јем 
стра них зе ма ља, али је од тог ути ца ја при мио са мо оно што се 
са на род ним оби ча јем мо гло сла га ти. По но сан је на чи ње ни цу 
да су у Ду брв ни ку бо сан ски и срп ски кне зо ви и кра ље ви про на-
ла зи ли уто чи ште, те што су по сли је па да Ца ри гра да у Ду бров-
ник при сти гли нај бо љи грч ки знал ци. Ду бров ник је, по ње го вом 
ми шље њу, с пра вом на зван „сла вјан ска Ате на“, а пје сни штво у 
Ду бров ни ку ни је би ло ис пра зна за ба ва по је ди них осо ба, „но, за 
ус пи та ње на ро да чи ња ше зна ме нит дио об ће га жи во та про све-
тив ши сво јим ду хом све гра дјан ске оби ча је“. Та ко су и про сте 
ко лен де до би ле по се бан зна чај, а у та квој ат мос фе ри и по зо ри-
ште је цвје та ло. Ме ђу тим, ка ко се по е зи ја у том пе ри о ду ни је 
пи са ла ни због сла во љу бља, ни ти због бо гат ства, већ са мо због 
уну тра шње по тре бе, пје сме ста рих ду бро вач ких пје сни ка оста ле 
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су, на ве ли ку ште ту на род не књи жев но сти, у ру ко пи си ма или у 
не ким ста рим и за ба че ним књи га ма. Ан то ло ги ја је би ла при ли ка 
да се по ка же ци је лом сло вен ству ова по е зи ја.

Пу цић је из дво јио од ре ђе ни број пје са ма нај ва жни јих ду-
бро вач ких ре не сан сих пје сни ка ко је ће, осим раз ли чи те вр сте 
пје сни штва, по ка за ти и раз ли чит ме тар. Крат ки при ло зи о пје-
сни ци ма при је пје са ма до но си ли су крат ке би о граф ске и би бли-
о граф ске по дат ке. У овим при ло зи ма на пра вио је мно го ома шки, 
на ро чи то ка да су у пи та њу го ди не ро ђе ња и смр ти пје сни ка, та ко 
не зна тач ну го ди ну ро ђе ња Џо ра Др жи ћа, ни смр ти („ро ди се 
око по ло ви не 15га вје ка... до ба  сво га умар тја ни је нам тач но по-
зна то“). Па жњу при вла чи што ме ђу Др жи ће ва дје ла свр ста ва јед-
ну пир ну дра му, пје сан вар ху чи сто ће, те љу бав не и мо ра ли стич ке 
пје сме. По гре шку је на чи нио и у крат ком са оп ште њу о Ма вру 
Ве тра но ви ћу, за ко јег ка же да је умро у 120. го ди ни жи во та. Ова 
Пу ци ће ва ома шка по ве за на је са по гре шном прет по став ком у ве-
зи са ду го вјеч но шћу Ма вра Ве тра но ви ћа на осно ву осмрт ни це 
Ми ха Бу ни ћа Ба бу ли но ви ћа „спи је ва до сто лит“ и епи та фа Ни-
ко ле На ље шко ви ћа „до сто љет на сви је ти ви шње га ки сла ви“. 
Зна за три по бо жне дра ме Ма вра Ве тра но ви ћа, а гре шком му 
при пи су је и пре вод Еу ри пи до ве Хе ку бе. И за Ни ко лу Ди ми тро ви-
ћа (1510–1553) на во ди по гре шно 1493. као го ди ну ро ђе ња, а за-
тим по гре шно за кљу чу је да је жи вио 50 го ди на. У исто ри ји књи-
жев но сти по зна то је да је Ан дри ја Чу бра но вић, ау тор збор ни ка 
по клад них пје са ма, цин га ре ски, об ја вље ног под на зи вом Је ђуп ка 
1599. го ди не у Ве не ци ји, за го нет на лич ност, ау тор ко ме је ово 
име и пре зи ме мо жда псе у до ним. Ме ђу тим, Пу цић из но си низ 
по да та ка у ве зи са овим пје сни ком: ка ко је ро ђен по чет ком 16. 
ви је ка, до мла до сти је био зла тар, 1520. го ди не не ки Ан дри ја Зла-
тар за по ви је дао је мле тач ком че том пред Ми ла ном. Иа ко на во ди 
да Апед ни ни ка же да се име и пре зи ме по ду да ра, Пу цић се пи та 
да ли је овај пје сник мо гао би ти вој во да. Ма рин Др жић је у при-
ло гу по гре шно про гла шен уну ком Џо ра Др жи ћа, а умро је 1580. 
го ди не (умје сто 1567). За На ље шко ви ћа на во ди не тач ну го ди ну 
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смр ти 1583. (На ље шко вић је умро 1587), а за Сав ка Бо ба ље ви ћа 
гри је ши го ди ну ро ђе ња (на во ди 1530, умје сто 1529). Дин ко Ра-
њи на је је ди ни пје сник за ко га је на вео тач не би о граф ске по дат-
ке. Михo Бу нић Ба бу ли но вић (1541–1617) умро је по Пу ци ће вим 
са зна њи ма око 1590, а Фра но Лу ка ре вић Бу ри на (око 1541–1598) 
жи вио је 1590. го ди не. До мин ко Зла та рић (1558–1613), по ин-
фор ма ци ја ма Ме да Пу ци ћа, ро дио се 1556. го ди не.

Ан то ло ги ју за по чи ње пје сма ма Џо ре Др жи ћа. Иза брао је 
14 пје са ма овог ра ног ду бро вач ког пе трар ки сте. Ин те ре сант но 
је да ре до сли јед Др жи ће вих пје са ма пра ти Да блин ски ру ко пис 
(осим три на е сте пје сме). Из Ве тра но ви ће вог опу са иза брао је 
дио из Ре ме те пр ве (Оток Све то га Ан дрие), а Ни ко ле Ди ми тро-
ви ћа по уч не сти хо ва не из ре ке При чи це изе те из Све то га пи сма и 
фи ло со фа. За Ан то ло ги ју је из дво јио јед ну пје сму из Је ђуп ке, а 
Чу бра но ви ћу по гре шно при пи су је низ пје са ма Ро би љи це, Пре ли
це, Дје вој ке, Ка лу дје ри ко је су штам па не. У Пу ци ћев из бор ушла 
је пје сма Ма ри на Др жи ћа Сви тло му и врид но му вла сте ли ну Са бу 
Ни ку ли но ву, дио из Ти ре не, раз го вор из ме ђу Стој не и Ра да та, те 
дру ги про лог Ти ре не. С об зи ром на то да на во ди да је На ље шко-
вић пи сао раз ли ке пје сне, љу бав не, ре ли ги о зне, ма ске ра де, као и 
дра ме, за Ан то ло ги ју би ра од сва ке вр сте по не што. Узи ма при-
зор из Ко ме ди је пр ве кад раз го ва ра ју Љуб мир и Ра дат, за тим Ра дат 
и ста ри ца, пје сму Мол ба дје вој ке љу ба ви, Раз блуд на ви ла, Пје сан од 
ма шка ра де, Бла же ној дје ви ци, Кри жу. Ме ђу књи жев на оства ре ња 
Дин ка Ра њи не свр ста ва Пје сни раз ли ке. Из два ја 24 пје сме. Ка ко 
је Ра њи на пи сао раз ли чи те пје сме, пе трар ки стич ке, са ти рич не, 
по ле мич ке, по сла ни це, осмрт ни це, те ка ко ње го ву по е зи ју ка рак-
те ри ше бо гат ство фор ме, ме три ке, ра зно вр сност сти хо ва, из дво-
је не пје сме свје до че о овој ра зно вр сно сти. Штам па не су че ти ри 
пје сме Сав ка Бо ба ље ви ћа. За Ми ху Бу ни ћа Ба бу ли но ви ћа ка же 
да је ау тор љу бав них пје са ма и Из про ша стја за луд ње га вре ме на, 
Јо ка сте пре ве де не са грч ког (пре пјев је исто и ме не ита ли јан ске 
дра ме Ло до ви ка Дол чеа). Из два ја дио из пр вог и че твр тог чи на 
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Јо ка сте. Ме ђу дје ла Фра не Лу ка ре ви ћа Бу ри не свр ста ва тра ге ди-
ју Ата ман те („тра ге диа из гарч ко га“) и Вјер ног па сти ра („дра ма 
из та ли ан ско га“). Из Ата ман те за Ан то ло ги ју узи ма дио из дру-
гог и тре ћег чи на, као и 16 пје са ма До мин ка Зла та ри ћа, из ме ђу 
оста лих Не на ви дос но ћу и Ша ли се с ги зда ви јем при ја те љем.

Иа ко се по сли је по ја вио ве ли ки број ан то ло ги ја ду бро вач ког 
пје сни штва, и да нас, по сли је 160 го ди на од из да ва ња, Пу ци ће-
ва Ан то ло ги ја оп ста је код ве ћи не пје сни ка. Код Ве тра но ви ћа и 
Чу бра но ви ћа на чи нио је по гре шке, али то је ври је ме ка да исто-
ри ја књи жев но сти ни је би ла то ли ко раз ви је на, а по сли је Пу ци ћа 
ра гу зе о ло зи су до шли до ни за от кри ћа и ра свјетљaва ња у ве зи 
са ду бро вач ким пје сни ци ма. У крај њем слу ча ју, Ан то ло ги ја има 
књи жев но и сто риј ску ври јед ност и по твр ђу је Пу ци ћев став о ду-
бро вач ком пје сни штву ко ји пред ста вља „не по ру ши ви спо ме ник 
њек да шње ње го ве сла ве“.

МирјанаАрежина

SLAVJANSKA ANTOLOGIJA IZ RUKOPISAH DUBROVAČKIH 
PJESNIKAH BY MEDO PUCIĆ

Slavjanska antologija iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah by Meda Pucić 
was published 170 years ago in Vienna. That was the first anthology of Dubrovnik 
poetry, containing poems of eleven Dubrovnik poets from the 15th and the 16th 
century (Dž. Držić, M. Vetranović, N. Dimitrović, A. Čubranović, M. Držić, N. 
Nalješković, D. Ranjina, S. Bobaljević, M. Bunić, F. Lukarević, D. Zlatarić). 
Pucić set aside a certain number of poems of the most prominent Dubrovnik 
renaissance poets who will show, besides the diversity of poetry types, also a 
different meter. Contributions of poets preceding poems brought brief biographical 
and bibliographical information. The contemporary anthology has historical and 
literary value and confirms Pucić’s position on the Dubrovnik poetry which is „an 
unbreakable monument of his previous glory“.
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                                                                                          УДК 94(4)''1903/1918''

SOKOLI U BORBI PROTIV 
AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE

           
По сле Мај ског пре вра та 1903. ја ча ла је ак тив ност срп ске 

омла ди не у Ау стро-Угар ској. Но ви дух у Ср би ји, слом ре жи ма 
гро фа Ку е на у Хр ват ској, те шка кри за ре жи ма у Бо сни по сле 
смр ти Ка ла је ве, бу ран про тест ни по крет у Дал ма ци ји, уста нак 
у Ма ке до ни ји и спо ра зум о ре фор ма ма тур ске упра ве  у Евро пи, 
за кљу чен у Мир цште ту, све је то бу ди ло но ве на де.  Са  осни-
ва њем Срп ског со ко ла у Срем ским Кар лов ци ма 1903. по че ло је 
осни ва ње срп ских со кол ских дру шта ва  у срп ским зе мља ма под 
вла шћу Ау стро-Угар ске. У то ме ча су одр жа на је кра јем сеп тем-
бра 1903. скуп шти на срп ске ака дем ске омла ди не  у Срем ским 
Кар лов ци ма, да ре ша ва о „но вим за да ци ма омла ди не“. На са-
стан ку су уче ство ва ли ђа ци из свих срп ских по кра ји на и пра ти-
ли сво је ре чи жи вим при ме ри ма из Дал ма ци је, Вој во ди не, Бо сне 
и Ма ке до ни је. До но си ле су се хит но ре зо лу ци је ... . Од све га то га  
остао је лист „Омла дин ски гла сник“; осни ва се по мо ћу омла ди-
на ца не ко ли ко но вих зе мљо рад нич ких за дру га по се ли ма; ства ра 
се де се так на род них књи жни ца ко је уско ро не ста ју и осни ва се 
Срп ски со ко у Срем ским Кар лов ци ма, а осни вач ње гов Ла за По-
по вић пред ло жио је  у „Омла дин ском гла сни ку“ осни ва ње со ко ла 
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у свим обла сти ма  Ау стро-Угар ске Мо нар хи је.  Ла за По по вић 
сту пио је у кон такт са че шким со ко ли ма. Омла дин ци ко ји су по-
кре ну ли Срп ски со ко, раз и шли су се по шко ла ма, а Ла за По по-
вић остао је сам са не по вер љи вим гра ђа ни ма, ме ђу ко ји ма је би-
ло не ко ли ко ро ман ти ча ра про шле омла дин ске ге не ра ци је. Би ло 
је при сут но не по ве ре ње и оме та ње ра да со кол ског дру штва од 
ста ри јих гра ђа на и про фе со ра. На су прот њи ма, Ти хо мир Осто-
јић, про фе сор Но во сад ске гим на зи је, из дао је  све ску сво јих чла-
на ка о гим на сти ци и по све тио је Со ко ли ма у Кар лов ци ма. У тим 
члан ци ма го во рио је о ре фор ми ви дов дан ске сла ве у Ра ва ни ци у 
Сре му у на ци о нал ном и ви те шком ду ху. Па три јарх Бран ко вић је 
1906. по кло нио кар ло вач ком со ко лу ку ћу с окол ним згра да ма и 
зе мљи штем. Срп ски со ко су по ма га ли књи жев ник Па ја Мар ко-
вић Ада мов и дру ги срп ски пи сци. Но ва со кол ска дру штва  осни-
ва на су у свим срп ским кра је ви ма под Ау стро-Угар ском. Са свих 
стра на сти за ле су  Кар ло вач ком со ко лу мол бе за упут ства ра ди 
осни ва ња со кол ских дру шта ва (из За гре ба, Зе му на, Сом бо ра, 
Ко ре ни це, Кни на,Уд би не, Ме ле на ца, Па кра ца, Дво ра ...). Убр зо 
је осно ва но 30 срп ских со кол ских дру шта ва, ко ја су по де ље на на 
жу пе. Дру штво у Кар лов ци ма  би ло је  ма ти ца срп ског со кол ства 
на те ри то ри ји Ау стро-Угар ске Мо нар хи је.Из  Срем ских Кар ло ва-
ца од ла зи ли су пред ња ци, гим на зиј ска и бо го слов ска омла ди на, 
у све срп ске кра је ве. Срем ски Кар лов ци као сре ди ште Фру шко-
го р ске со кол ске жу пе под ста кли су осни ва ње Бо сан ско-Хер це-
го вач ке, Кра ји шке и При мор ске срп ске со кол ске жу пе. Др. Ла за 
По по вић на сто јао је да сре ди ште Срп ског со кол ства бу де у Бе о-
гра ду. Тех нич ко вођ ство и со кол ски лист пре шли су из Кар ло ва-
ца у Бе о град. Вр ху нац ра да би ли су  Ви дов дан ски сле то ви са ве-
жба ма и так ми че њи ма у ју нач ким игра ма у  Срем ској Ра ва ни ци. 
На Ра ва нич ким со кол ским сле то ви ма срп ски со ко ли за ве то ва ли 
су се да ће се бо ри ти за осло бо ђе ње и ује ди ње ње.1 

1  Уре дио Ан те Бро зо вић, Со кол ски збор ник, Го ди на I, Бе о град 1934, стр. 
136-139; Б.Ј., Кар ло вач ки со ко, Око Со ко ло во, Бе о град, 6. сеп тем бар 1940, бр. 
7, стр. 114;
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На род ко ји је био на хо до ча шћу у Ра ва ни ци  мо гао се при-
ли ком сле та  упо зна ти са со ко ли ма и њи хо вим ра дом. На Дру гом 
сле ту у Ра ва ни ци 1906. уче ство ва ло је око 250 со ко ла од ко јих 
је 170 ве жба ло про сте ве жбе. Уче ство ва ли су: Срп ски со ко из 
Срем ских Кар ло ва ца са ста ре ши ном др. Ла зом По по ви ћем и 41 
чла ном; Срп ски со ко из Срем ске Ми тро ви це са ста ре ши ном Ни-
ко лом По по ви ћем и 28 чла но ва; Срп ски со ко из Ру ме са ста ре-
ши ном др. Ми ла ди но ви ћем и 31 чла ном; Срп ски со ко из Ши-
да са под ста ре ши ном Ст. Па ји ћем и 25 чла но ва; Срп ски со ко из 
Ири га са ста ре ши ном др. Си мом Гр чи ћем и 18 чла но ва; Срп ски 
со ко из Ву ко ва ра са ста ре ши ном др. Св. Но ва ком и 25 чла но ва; 
... Дру штва ко ја ни су ве жба ла про сте ве жбе би ла су: Срп ски со ко 
из За гре ба са ста ре ши ном др. Сто ја но ви ћем и  5 чла но ва; Срп ски 
со ко из Зе му на са во ђом А. Пу љом и 10 чла но ва; Срп ски со ко из 
Оси је ка са во ђом Јо си пом Со у ку пом и 3 чла на; Срп ски со ко из 
Вин ко ва ца са во ђом Влад. Иг ња то ви ћем и 6 чла но ва; Срп ски со-
ко из  Но вог Са да са во ђом др. Сви њар цем и 10 чла но ва. Би ла је 
при сут на де пу та ци ја Срп ског гим на стич ког клу ба из Вр шца од 
3 ли ца са подтпред сед ни ком Бран ком Ци ја ком и де ле га ци ја „Ду-
ша на Сил ног“ из Бе о гра да на че лу са пред сед ни ком Та сом По-
по ви ћем и са по ве ћим бро јем чла но ва и функ ци о не ра дру штва. 
У Ра ва ни ци сва дру штва су у по вор ци кре ну ла на је дан ове ћи 
пла то иза ма на сти ра Ра ва ни це, где су вр ши ли по кус за про сте 
ве жбе. На кон по ку са оку пи ли су се со ко ли у дво ра ни го сти о ни це 
на за јед нич ки ру чак. Иза шав ши из дво ра не со ко ли су фор ми ра ли 
по вор ку ко ја је кре ну ла на ве жба ли ште у Ра ва ни ци, где се оку пи-
ло око 6.000 гле да ла ца. На че лу по вор ке је би ло пет за ста ва, иза 
ко јих су ишле ста ре ши не дру шта ва, за њи ма су ишла дру штва у 
со кол ском дру штве ном оде лу, а за њи ма дру штва у гим на стич-
ком оде лу. Одр жа на је јав на ве жба са про стим ве жба ма, а он да је 
одр жа но так ми че ње у ско ку у вис, у ско ку у да љи ну, у ско ку са 
мот ком, у ба ца њу ди ска, ка ме на и ко пља, и тр ча њу. У ба ца њу ди-
ска нај бо љи је био ста ре ши на др. Ла за По по вић. Ба ца не су гво-
зде не ку гле те шке 5 ки ло гра ма. Из ве де на је срп ска на род на  игра 
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ба ца ње ка ме на те шког 16 ки ло гра ма. По сле так ми че ња раз ви ла 
се на род на сла ва уз пе ва ње, сви ра ње и игра ње.2  

Вла сти су на сто ја ле да спре че по ве зи ва ње со ко ла из Ау-
стро-Угар ске са ср би јан ским со ко ли ма. Дра го љуб Илић из бе-
о град ског со ко ла по се тио је 1907. Ла зу По по ви ћа у Срем ским 
Кар лов ци ма, тра же ћи да му по зај ми јед ну со кол ску одо ру. Ла за 
По по вић га ни је мо гао при ми ти већ  га је упу тио у со ко ла ну. 
Пред со ко ла ном га је до че ка ла по ли ци ја и от пра ви ла за Бе о град 
без со кол ске одо ре. Упр кос то ме ни је од у стао да по зај ми одо ру. 
Ка да је у се лу Чор та нов ци ма код Срем ских Кар ло ва ца при ре-
ђен јав ни час, упу тио се  та мо. Ту га је при мио Ла за Шу ва ко вић, 
гим на зи ја лац и на чел ник со кол ског дру штва,  за др жао га не ко ли-
ко да на у го сти ма и ис пра тио га  по зај мив ши му сво ју со кол ску 
одо ру.3

Со ко ле је по го ди ла анек си ја Бо сне и Хер це го ви не 1908. Ре-
ши ли су да  се „со кол ска иде ја брат ства што ду бље про ши ру је у 
на род и да се ... за ин те ре су је сва сред њо школ ска омла ди на, јер 
ће ти ђа ци кроз крат ко вре ме би ти но си о ци и по кре та чи со кол-
ске ми сли и ра да у на ро ду. У на шем на ро ду тре ба ло је очу ва ти и 
на но во по ди ћи дух бор бе ног рас по ло же ња и по што ва ња та ко, да 
би сва ки при пад ник те ге не ра ци је био при пра ван на нај ве ћа са-
мо пре га ра ња, те шке жр тве и бор бу за веч ни жи вот сво га на ро да. 
Со кол ство је би ло пр во по зва но да сво јим сна га ма це ло ме на ро-
ду до ка же вред ност и сна гу ује ди ње ња. ... Пр ви је за да так био да 
се сав наш на род без раз ли ке на пле ме, ве ру и крај упо зна и спре-
ми за ве ли ко де ло на ци о нал ног ује ди ње ња и осло бо ђе ња. Дру ги 
је био да се на ше нај мла ђе ин те лек ту ал не ге не ра ци је вас пи та ју у 
ду ху со кол ског схва та ња о не ми нов ној  по тре би бор бе не ак ци је 
про тив сва ког по ку ша ја на ших угње та ча. ...  од на ше на пред не

2  Ј. Ха нуш, II. слет срп ског со кол ства у Ра ва ни ци, Со кол, За греб, 15. 
ко ло во за 1906, бр. 8, стр. 121, 122, 123;

3 Проф. Бо го љуб Креј чик, Ма ло про шло сти, Со кол ски Гла сник, Љу бља-
на, 3. мар та 1932, бр. 10, стр. 3;
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омла ди не тре ба ло је ство ри ти ону ге не ра ци ју, ко ја ће као де ца на-
ше на ци о нал не ре во лу ци је би ти пре те ча отво ре не бор бе за сло-
бо ду и ује ди ње ње.“4

Ми шко Јо ва но вић био је ста ре ши на Срп ског со ко ла у Ту зли. 
У сво јој  из ја ви пред вла сти ма ис та као је: „Ја сам био, док ни је 
до шао Жа ку ла у Ту злу, ло ла и  ни сам се ни чим ба вио а он ме је 
узео у сво је ру ке и до те рао, увео ме у Со ко и на пра вио ме је дру-
гим чо ве ком. Ти ме је он ме не осло бо дио од ду шев не та ме и зла а 
та ко сам и ја дру ге осло ба ђао при во де ћи их Со ко лу“. За јед но са  
Вељ ком Чу бри ло ви ћем, тај ни ком со кол ског дру штва, ишао је  од 
се ла до се ла и про по ве дао:  „У Со кол ство за на род и сло бо ду!“5 
Лу јо Ло врић ис та као је о од но су ау стриј ске вла сти пре ма со кол-
ском по кре ту: „Ау стриј ске вла сти оце ни ле су опа сност со кол-
ског ра да у на ро ду, ... што је сва сред њо школ ска омла ди на сту пи-
ла у со кол ске ре до ве и по че ла да сло бод но и ва тре но пр о по ве да 
ве ли ку иде ју осло бо ђе ња и ује ди ње ња. Та све тла иде ја свих на-
ших на ци о нал них по кре та, као и иде ја со кол ског про гра ма, би ла 
је она чвр ста  ве за, ко ја је у сва ко до ба ве зи ва ла  на ше по кре те, 
љу де и њи хо ве ак ци је. ... Све ре пре са ли је не при ја тељ ске вла сти 
и сви по ку ша ји, да се наш на род ни по крет скре не у дру гом прав-
цу не ке три ја ли стич ке по ли ти ке, оста ли су пот пу но без успе ха. 
Мла ђе ге не ра ци је, вас пи та не у со кол ском ду ху, сту па ју ћи у жи-
вот по че ле су ор га ни зо ва ти но ва со кол ска дру штва и про по ве да-
ти иде ју Со кол ства иден ти фи ку ју ћи је са иде јом на род ног осло-
бо ђе ња и ује ди ње ња. .... Као ви дан про тест нај мла ђих ге не ра ци ја 
... спо ми њем ов де ге не рал ни штрајк  сред њо школ ске омла ди не 
...  Во ђе ово га по кре та, ко ји је од јек нуо ши ром це ло га све та, би-
ли су со кол ски вас пи та ни ци ... Та да је на ша омла ди на пр ви пут 
сту пи ла у отво ре ну бор бу про тив жан дар ме риј ских ба јо не та  и 

4  Лу јо Ло врић, Со кол ство од анек си је Бо сне и Хер це го ви не до свет ско га 
ра та,  Со кол ски Гла сник, Љу бља на, 1. ма ја 1930, бр. 9, стр.2;

5  Ду шан М. Бо гу но вић, Бра ћа Ми шко Јо ва но вић и Вељ ко Чу бри ло вић, 
Со кол ски Гла сник, Љу бља на, 31. ја ну а ра 1924, бр. 2, стр.14;
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у Са ра је ву је про ли ве на прва крв. Народ је почео да Соколе на 
њи хо вим ма ни фе ста ци ја ма по здра вља по кли ком: „Жи ве ла на-
род на вој ска!“.6

Др. Во ја Бе са ро вић, ста ре ши на и Јо во По по вић, за ме ник 
ста ре ши не дру штва у Са ра је ву, би ли су за до је ни на уни вер зи-
те ту со кол ством. Они су до шли у лич ни кон такт са Ла зом По-
по ви ћем и на Ви дов дан на сле ту у Ра ва ни ци у Сре му 1908. са 
њим утвр ди ли план ор га ни за ци је Срп ског со кол ства у Бо сни и 
Хер це го ви ни. На кон фе рен ци ји де ле га та срп ских гим на стич-
ких дру шта ва у Са ра је ву у је сен 1908. по ве ре на је ста ре шин ству 
Срп ског со ко ла у Са ра је ву из ра да пра ви ла ор га ни за ци је Срп ског 
со кол ства у Бо сни и Хер це го ви ни. У про ле ће 1909. на са стан ку 
ко ме су при су ство ва ли и  Ла за По по вић, ста ре ши на жу пе Фру-
шко гор ске, и  др. Си ме он Чо кић, тај ник жу пе, ре ше но је да се 
срп ски со ко ли по је ди них по кра ји на обра зу ју жу пе, а да све жу-
пе са чи ња ва ју Са вез. У са ве зу су тре ба ла да бу ду оку пље на сва 
срп ска со кол ска дру штва без об зи ра на  по кра ји не у ко ји ма су 
се на ла зи ли. Пр ви од бор Са ра јев ске со кол ске жу пе иза бран је у 
ма ју 1910.7

Со ко ли су уче ство ва ли на сле ту бу гар ских Ју на ка у Со фи ји 
9-12 ју ла 1910.  Том при ли ком у Бе о град су до шли пред став ни ци 
срп ског со кол ства из Сре ма, Кра ји не, Бо сне, Ста ре Ср би је, При-
мор ја и Хер це го ви не. Срп ски со ко из За гре ба је са сво јом фан-
фа ром кре нуо за Бе о град. У За гре бу је мно штво све та пра ти ло 
Срп ске со ко ле на же ле знич кој ста ни ци и ср ча но се по здра вља ло 
са они ма ко ји су од ла зи ли. Сло ве нач ком со ко лу Бо ја ну Дре ни ку 
се чи ни ло као да по здра вља ју пук ко ји од ла зи у рат. Ср би ко ји су 
оста ли би ли су жа ло сни што не мо гу да иду у Ср би ју, у Бе о град. 
Кад је воз сти гао у Бе о град до че ка ла га је срп ска вој на му зи ка и 
со ко ли, офи ци ри и мно штво гра ђа на. Со ко ли из Сло ве ни је пре-
но ћи ли су у жен ској гим на зи ји. Скоп ски ду ша нов ци би ли су го-
сти дру штва „Срп ска бра ћа“. 

6  Лу јо Ло врић, Со кол ство од анек си је Бо сне и Хер це го ви не до свет ско га 
ра та,  Со кол ски Гла сник, Љу бља на, 1. ма ја 1930, бр. 9, стр.2;

7  Раз ви так срп ског Со кол ства у Бо сни и Хер це го ви ни, уре дио Ан те Бро-
зо вић, Со кол ски збор ник, Го ди на I, Бе о град 1934, стр. 111, 112; 
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По вор ка у Бе о гра ду свр ста на је у ули ца ма око хо те ла „Сла-
ви ја“. Пред хо те лом оку пи ло се 400 Че ха, пред став ни ци Хр ват-
ског со кол ског са ве за, Со ко ли из Бе о гра да, Ср би је и Жу па Фру-
шко гор ска. Ду ша нов ци ма из Ду бров ни ка и Ско пља ука за на је 
по част ти ме што су по вор ци ишли иза че шких со ко ла. По вор ка 
је про шла ули ца ма: Кра ља Ми ла на, Те ра зи ја ма и Ва си ном, где 
су са бал ко на Уни вер зи те та одр жа ни по здрав ни го во ри. У свом 
го во ру бе о град ски на чел ник Ко ста Гла ви нић ис та као је: „До бро 
нам до шли Со ко ли, до бро нам до шли Че си, Сло вен ци, Хр ва ти и 
Ср би! Град Бе о град сре ћан је што у сво јим зи ди на ма мо же да по-
здра ви за ступ ни ке сло вен ских на ро да и по здра вља их нај ср дач-
ни је све као сво ју бра ћу и при ја те ље.“ На то су при сут ни пе ва ли 
„Хеј Сло ве ни!“. По сле то га упу ти ли су се  на све ча ни про стор 
у твр ђа ви Ка ле мег дан. Пр ви су на сту па ли Срп ски со ко ли, члан-
ство и на ра штај под упра вом на чел ни ка Са ве за Во ји но ви ћа. У 
ве жба ма од ре ђе ним за слет у Бе о гра ду и Со фи ји на сту пи ли су 
Че си, Хр ва ти и Ср би. Јав ну ве жбу за вр ши ли су со ко ли из Ско-
пља. Во дио ју је члан, ру ме не бра де и ду гих бр ко ва. Од на ра-
шта ја ца ни је дан ни је имао ви ше од 18 го ди на. Нај мла ђем би ло 
је око 12 го ди на. На гла ви су има ли фе со ве. У рит му му зи ке, 
по ре ђа ни у кру гу, окре та ли су се је дан пре ма дру гом. Свој на-
ступ за вр ши ли су але го риј ском ску пи ном, при ко јој се нај мла ђи 
ус пео на врх и с ма чем у ру ци по ка зао пре ма тур ској зе мљи  и 
пре ма Зе му ну. На ту сли ку це ло ве жба ли ште је уда ри ло у бу ран 
апла уз.  Кад је при сту пио да го во ри  др. По по вић све је за о ри ло 
по кли чи ма „Жи вео По по вић!“. По по вић је при сту пио, при та је-
ним осме хом по гле дао око се бе и ре као: „До но сим по здра ве од 
бра ће он крај Са ве!“. По сле ве жбе на мол бу со ко ла вој ни ака дем-
ци су за и гра ли ко ло. При дру жи ла им се  пу бли ка и со ко ли.  Уве че 
је био со кол ски бан кет, на ко ме су го вор ни ци ис ти ца ли ва жност 
Со кол ства за за јед нич ко де ло свих Сло ве на. По сле одр жа не јав-
не со кол ске при ред бе у Гор њем гра ду, ко јој је при су ство вао и 
пре сто ло на след ник Алек сан дар, и по сле при је ма у дво ру кра ља 
Пе тра, пред став ни ци срп ског со кол ства из Ср би је, Ста ре Ср би је 
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и са те ри то ри је Ау стро-Угар ске одр жа ли су са ста нак у Бе о гра ду. 
На са стан ку одр жа ном од 7. до 9. но вем бра Гли ша Еле зо вић и 
Јо во Алек сић пред ста вља ли су Ста ру Ср би ју а Кри сто До мин-
ко вић При мор је. На са стан ку је од лу че но да се ство ри Срп ски 
со кол ски са вез са се ди штем у Бе о гра ду. На сле то ви ма у За гре бу 
и Пра гу на сту па ло би се под за јед нич ком са ве зном за ста вом и 
за јед нич ки ве жба ло сим бо лич ну ве жбу осло бо ђе ња.8  На са ста-
нак су до шли и ка пе тан Ми лан При би ће вић, се кре тар На род не 
Од бра не и вој во да Јо ван Дов жен ски. По се тио их је пре сто ло на-
след ник Алек сан дар. Ру ко вао се са сва ким од при сут них де ле га-
та. По звао их је да по се те Двор.9 Дру гог ју тра по сле јав не ве жбе 
со ко ли су се свр ста ли  пред хо те лом „Сла ви ја“ за из лет у Топ чи-
дер. У со кол ској ко ло ни би ли су Че си, Сло вен ци, Хр ва ти, Ср би, 
Дал ма тин ци. Пред со ко ли ма су пр во срп ски пе ша ци, па ко ња-
ни ци и ар ти ље ри ја из во ди ли сво је ве жбе. Со ко ли су их по здра-
вља ли: „Жи ве ла срп ска вој ска !“. Со ко ли су до шли пред кра љев 
двор.  Чу ли су: „Са мо Со ко ли  у кро ју и Со ко ли це са со кол ским 
зна ком има ју при ступ!“.  Оста ле су у кра ље вом вр ту по слу жи-
ли двор ски по слу жи те љи за ку ском и двор ским ци га ре та ма. Би ло 
је по го шће но пре ко 200 осо ба. По сле под не со ко ли су по но ви-
ли јав ну ве жбу.  Срп ска вла да до де ли ла је со ко ли ма 3 бес плат не 
ком по зи ци је. У пр вом во зу су би ли Че си, у дру гом Хр ва ти, а у 
тре ћем Ср би и Сло вен ци. Сву да по ста ни ца ма со ко ле је до че ки-
ва ло гра ђан ство са оду ше вље њем. На не ким ста ни ца ма, где је 
воз мо рао ду же  да че ка, игра ли би ко ло. Со ко ле је у Ни шу до-
че ка ла вој на му зи ка, вој ска и ве ли ко мноштво грађана. Соколи су са 

8  Др.Ми ло рад Дра гић Рад Љу бо ми ра Да ви до ви ћа у Со кол ству, Спо ме
ни ца Љу бо ми ра Да ви до ви ћа, Бе о град, Из да ње Глав ног Од бо ра Де мо крат ске 
стран ке, стр. 115; Со кол ско дру штво Ско пље-Ма ти ца, Спо ме ни ца о про сла ви 
30го ди шњи це и из ве штај о ра ду у 1939 год., Ско пље, 1940, Стр.6-30;   Бо јан 
Дре ник, У Бе о гра ду, Со кол ски гла сник, Љу бља на, 1 но вем бар 1930, бр. 27, 
стр. 3,4; 

9  Јо ван Л. Пе ро вић, Мо је успо ме не из со кол ског жи во та, Спо ме ни ца 25. 
го ди на со кол ског ра да у Ду бров ни ку, Со кол ско дру штво Ду бров ник, Ду бров-
ник, 1929, стр. 109; 
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раз ви је ним за ста ва ма де фи ло ва ли Ни шем, про ла зе ћи кроз гу сти 
шпа лир вој ске и гра ђан ства.  На ста ви ли су во зом за Ца ри брод.10

Со ко ли су во ди ли бор бу и про тив пи јан ства.  Пр ви под од бор 
По бра тим ства осно ван је у се лу Раз бо ју код Бо сан ске Гра ди шке 
1909. и дру штво је осно ва ло со кол ску сек ци ју. Вођ ство Срп ског 
со ко ла у Бо сан ској Гра ди шци до шло је пр во на ми сао да се со-
кол ство пре са ди у ши ро ке на род не сло је ве по мо ћу По бра тим ства. 
У Бо сан ској Кра ји ни по бра ти ме је пред во дио со кол ски пр вак тог 
кра ја Вла да Ма лић.  Ни је про пу штао ни је дан пра зник, а че сто ни 
рад ни дан да не оби ђе Раз бој и оста ла се ла и та мо ор га ни зу је по-
бра ти ме, ко ји су у исто до ба би ли и се о ски со ко ли. Жу па је 1911. 
до не ла од лу ку да се у со кол ским дру штви ма осни ва ју по бра тим-
ске сек ци је и да со кол ски пред ња ци тре ба ју би ти по бра ти ми. Пр-
ви ве ли ки слет по бра ти ма и со ко ла одр жан је у Бо сан ској Гра ди-
шци на Ви дов дан 1911. По вор ка од 600 диц си пли но ва них по бра-
ти ма  ишла је са со кол ском му зи ком на че лу. Слет је при ву као 
ве ли ке ма се на ро да не са мо из бо сан ско-гра ди шког сре за, не го и 
из сре зо ва су сед не Сла во ни је. На сле ту је при су ство вао ста ре ши-
на др. Во ји слав Бе са ро вић из со кол ске жу пе Са ра је во. Као го сти 
би ли су при сут ни Жи во јин Да чић ис пред На род не Од бра не, др. 
Ми лош По по вић ис пред Са ве за Тре зве но сти, гу слар Пе тар Пе ру-
но вић, др. Ан дри ја Штам пар ис пред ан ти ал ко хол них дру шта ва из 
Хр ват ске и Сла во ни је и ве ли ки број ин те лек ту а ла ца и сту дент ске 
омла ди не и су сед не Сла во ни је. По бра тим ски по крет у Хер це го ви-
ни у Мо ста ру во дио је Че да Ми лић. Ми лош Ђу ран, чи нов ник Са-
ве за зе мљо рад нич ких за дру га у Са ра је ву, пи сао је о по бра ти ми ма 
у „Срп ској Ре чи“, „На ро ду“ и „Отаџ би ни“. Љу бо Ми ја то вић про-
по ве дао је со кол ство и по бра тим ство ме ђу ака дем ском омла ди ном. 
Го ди не 1912. у жу пи је до нет за кљу чак да се у со кол ским дру штви ма 
под мла дак вас пи та ва у смислу идеја изражених у књизи Чет ник

10  Бо јан Дре ник, У Бе о гра ду, Со кол ски гла сник, Љу бља на, 1. но вем бар 
1930, бр. 27, стр. 4, 5;
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од др. Ми ло ша По по ви ћа.11 На сле ту у За гре бу  1911. на сту пи ли 
су  сви срп ски со ко ли из Ср би је и жу па у Ау стро-Угар ској у  по-
вор ци под ко ман дом Ми ро сла ва Во ји но ви ћа, на чел ни ка Са ве за 
со кол ских дру шта ва „Ду шан Сил ни“  и под за ста вом тог со кол-
ског са ве за.12                                                                       

Го во ре ћи  о срп ским со ко ли ма пре Пр вог свет ског ра та Ду-
шан М. Бо гу но вић ис та као је: „Би ти члан со кол ске ор га ни за ци-
је у Бо сни и Хер це го ви ни зна чи ло је би ти отво рен не при ја тељ 
Ау стро-Ма ђа ри је. И ако се у то ме прав цу зах те ва ло не што да се 
учи ни, жи вот за то мо ра ло се да ти. Бу ни ти се, осве жа ва ти свест, 
љу би ти Ср би ју и Кра ља Пе тра, сме та ти и пр ко си ти сваг ђе и на 
сва ком ме сту Ау стро-Ма ђа ри ји, тра жи ти сло бо ду и пун жи вот  а 
ди за ти се про тив не са мо лич но га, не го и на ци о нал но га роб ства, 
то је био основ ни мо тив со кол ске по ли ти ке у Бо сни и Хер це го-
ви ни.“ Ср би су те жи ли ује ди ње њу пр во са Ср би јом а он да и с 
оста лим ју го сло вен ским кра је ви ма, а то ме су се при кла ња ли и 
део му сли ма на и ка то ли ка. Про тив су би ли ка то ли ци, ана ци о-
нал ни му сли ма ни, вла ди ни Ср би и сви оста ли, ко ји су се по сле 
оку па ци је до се ли ли у Бо сну и Хер це го ви ну по зна ти као  „ку фе-
ра ши“. 13 

Кул ту р но дру штво  „Пр о све та“ од свог осни ва ња 1902. увек 
је на ро чи ту па жњу по ка зи ва ло пре ма срп ским со ко ли ма. По ма-
га ло је нов ча но со кол ска дру штва, сла ло пред ња ке на со кол ски 
те чај у Праг и омо гу ћа ва ло на бав ку гим на стич ких спра ва.14 На 
про сла ви де се то го ди шњи це Про све те одр жа ној у Са ра је ву сеп-
тем бра 1912. учествовали су у великом броју соколи и побратими.

11  Срп ски со кол ски ка лен дар за 1914 го ди ну, За греб, стр.20; Уре дио Ан те 
Бро зо вић, Со кол ски збор ник, Бе о град 1934, стр. 105, 106, 107, 110,111, 112; 
Др. Во ји слав Бе са ро вић, Со кол ство и тре зве ност, Со кол ски Гла сник, Љу-
бља на, 1. де цем бар 1930,  бр. 30, стр. 3;

12  Лу јо Ло врић, Со кол ство од анек си је Бо сне и Хер це го ви не до свет ско
га ра та,  Со кол ски Гла сник, Љу бља на, 1. ма ја 1930, бр. 9, стр.2;

13  Ду шан М. Бо гу но вић, Про цес про тив Со кол ства у Бо сни и Хер це го ви ни, 
Со кол ски Гла сник, Љу бља на, 31. ма ја 1924, бр. 10, стр. 118, 119, 120

14  Про све тин“ по клон со кол ским че та ма, Со кол ски Гла сник, Љу бља на, 
27. ма ја 1931, бр. 22, стр. 3;
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Ве ли ка на ци о нал на ма ни фе ста ци ја одр жа на је у Са ра је ву не де-
љу да на пре об ја ве бал кан ског ра та. На про сла ви утвр ђе ни су 
за да ци со ко ла и по бра ти ма у да ни ма, ко ји су би ли на по мо лу. Де-
ле га ци ја „Ду ша на Сил ног“ из Ду бров ни ка је за јед но са  „Ду бро-
вач ком Гра ђан ском Му зи ком“ оти шла у Са ра је во на  „Про свје-
ти ну“ про сла ву. Сти гли су у Са ра је во око 9 са ти уве че. Де ле га ти 
„Ду ша на Сил ног“ мар ши ра ли су глав ном ули цом око бар јак та ра 
Иван ко ви ћа из Тре би ња, пред њи ма су ишли др Ла за По по вић и 
Во ја Жи ва но вић, срп ски ге не рал штаб ни пу ков ник, а за њи ма сви 
со ко ли. Му зи ка је сви ра ла „Оро кли че са ви си не“. Зву ке му зи ке 
пра ти ла је пе сма при сут них, али уме сто ре чи: „Ми смо с то бом 
Све то за ре Ми ле ти ћу!“ мо гло се ја сно чу ти: „Ми смо с то бом Пе-
тре Ка ра ђор ђе ви ћу!“15

Об ја ва бал кан ског ра та 1912. би ла је под стрек со ко ли ма  у 
Ау стро-Угар ској на но ве на по ре. Мно ги со ко ли су оти шли у Ср-
би ју и  Цр ну Го ру, где су сту па ли у ре до ве осло бо ди лач ке вој-
ске. Мно ги по бра ти ми хте ли су да иду као до бро вољ ци у Ср би ју. 
Ру ко вод ство је би ло за то да  оста ну у Ау стро-Угар ској и да ту 
из вр ше сво ју ду жност ка да бу де тре ба ло.16 Ор га ни зо ван је рад 
у свим дру штви ма око при ку пља ња по мо ћи за Срп ски Цр ве ни 
Крст у Бе о гра ду. Са ра јев ска „Про свје та“ је за јед но са дру гим 
срп ским кул тур ним уста но ва ма у Бо сни и Хер це го ви ни за три 
ме се ца при ку пи ла и по сла ла при ло га у ру бљу и нов цу Срп ском 
Цр ве ном Кр сту у вред но сти од ми ли он злат них кру на.17 

15  Др. Во ји слав Бе са ро вић, Со кол ство и тре зве ност, Со кол ски Гла сник, 
Љу бља на, 1. де цем бар 1930,  бр. 30, стр. 3; Спо ме ни ца 25. го ди на со кол ског 
ра да у Ду бров ни ку, Со кол ско дру штво Ду бров ник, Ду бров ник, 1929, стр.110;

16  Уре дио Ан те Бро зо вић, Со кол ски збор ник, Го ди на I, Бе о град, 1934, 
стр. 109; 

17  Про свје ти на 25го ди шњи ца,  Гла сник Цр ве ног Кр ста Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца,  Бе о град, Ју ли-Ав густ 1927, св.7-8, стр.230; 
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Срп ска Со кол ска Жу па на При мор ју одр жа ла  је  слет  
на  Дал ма тин ском Ко со ву код цр кве Ла за ри це, крај Кни на на 
Видовдан 1914. На Сле ту је Гр га Ан ђе ли но вић одр жао го вор по-
де љен у 4 де ла а сва ки се за вр ша вао ре фре ном „Не кли чем здра-
во ни ме ни ни ва ма, већ оним ју на ци ма ко ји ће ско ро ги ну ти за 
на род но ује ди ње ње“.18   

По сле Са ра јев ског атен та та 1914. от по чео је про гон со ко ла 
у Ау стро-Угар ској мо нар хи ји. Од 28. ју на 1914. па све до кра ја 
1918. там ни це су би ле пу не со ко ла. Ухап шен је  со кол ски над-
зор ник окру га по сав ско-под рињ ског Ми шко Јо ва но вић  и  нај ак-
тив ни ји со кол ски и по бра тим ски рад ник учи тељ Вељ ко Чу бри-
ло ви ћа из При бо ја због уче ство ва ња у атен та ту. Ту злан ска омла-
ди на би ла је у уској ве зи са со ко ли ма. Кад је Ми шко Јо ва но вић 
из ја вио, да је у Бе о град ишао због со кол ских по сло ва, за по че ло 
је хап ше ње со кол ских рад ни ка.19 Због уче шћа у атен та ту Ми шко 
Јо ва но вић  и  Вељ ко Чу бри ло вић осу ђе ни су на смрт. Ми шко  
Јо ва но вић је у свом пи сму же ни на пи сао: „По здра ви ми све срп-
ске Со ко ле и по здра ви  их со кол ским Здра во!.“ Под ве ша ли ма 
су ви ка ли: „Жи вио краљ Пе тар - жи ви ла сло бо да - жи ви ла Ср би-
ја !“20 Због свог со кол ског ра да  био је др. Ла за По по вић за јед но 
са оста лим со ко ли ма ба чен у там ни цу и оп ту жен у за гре бач ком 
из дај нич ком про це су. Др. Ла за По по вић и во ђа Срп ског со ко ла 
у Срем ским Кар лов ци ма Ми лан Те о до ро вић би ли су ухап ше ни 
и про ве ли су 16 ме се ци у ис тра жном за тво ру. Др. Ла за По по вић 
био је осу ђен на 10 ме се ци там ни це, а Те о до ро вић осло бо ђен 
и узет у вој ску, где је из др жао све тор ту ре као по ли тич ки сум-
њив.21 На осно ву спи са др. Ла зе По по ви ћа, ко ји је био ду хов ни 
во ђа срп ског Со кол ства и про гра ма „На род не Од бра не“, со ко ли 
су би ли оп ту же ни  да су спремали народ на побуну и отргнуће  

18 Со ко на Ја дра ну, Сплит , Ја ну ар-Април 1936,  бр. 1-4, стр. 36; 
19 Ду шан М. Бо гу но вић, Из до бе пат ња и ста да ња, Со кол ски Гла сник, 

Љу бља на, 4.ју на 1931. бр. 23, стр. 1,
20 Ду шан М. Бо гу но вић, Бра ћа Ми шко Јо ва но вић и Вељ ко Чу бри ло вић, 

Со кол ски Гла сник, Љу бља на, 31. ја ну а ра 1924, бр. 2, стр.14, 15;
21 Со ко у Срем ским Кар лов ци ма, Со кол ски Гла сник, бр. 4, За греб, 1920, 

стр.206-208;  Б.Ј., Кар ло вач ки со ко, Око Со ко ло во, Бе о град, 6 сеп тем бар 1940, 
бр. 7, стр. 114;



193

Бо сне и Хер це го ви не од Ау стро-Угар ске и при по је ње тих кра је ва 
кра ље ви ни Ср би ји. Про цес је по чео 3. но вем бра 1915. На оп ту-
же нич кој клу пи је би ло 156 оп ту же них. Од њих 42 оп ту же на су 
од го ва ра ла за со кол ство, а оста лих 114 за рад „На род не Од бра-
не“. Со кол ски рад ни ци бра ни ли су иде ју со кол ства  а то је  би ла  
сло бо да и са мо стал ност не са мо срп ског на ро да, не го уоп ште 
Сла вен ства.22 Ту жи ла штво ни је ус пе ло да  ма ње обра зо ва не оп-
ту же не со ко ле на го во ри  да све до че про тив оста лих. На про це су 
су од со ко ла осу ђе ни Че до Ми лић на смрт, др. Во ји слав Бе са ре-
вић на 18 го ди на, Вла до Ма лић на 14 го ди на, Ата на си је Шо ла и 
Јеф то Ду чић на 12 го ди на. Оста лим со ко ли ма из ре че не су ка зне 
од шест до де сет го ди на. Ро би ја ли су у Зе ни ци  и  у  Трав ни ку.23

Сте ван Жа ку ла је био ме ђу пр ви ма ухап шен 1914. Као раз-
ред ни ста ре ши на Га ври лу Прин ци пу и дру го ви ма од вла сти је 
сма тран као ду хов ни отац про бу ђе не омла ди не. Жа ку ла је за свој 
ју нач ки став на су ђе њу, осу ђен на 5 го ди на ро би је.  При зив ни суд 
је ка зну по ви сио на 8 го ди на. У там ни ци  је про вео  4 го ди не до 
осло бо ђе ња 1918.24 Ми лош Ђу ран и Љу бо Ми ја то вић су оп ту-
же ни као по бра тим ски иде о ло зи и осу ђе ни на 10 го ди на ро би је 
у Зе ни ци.25

Со ко ли су на сто ја ли да пре бег ну у Ср би ју и Цр ну Го ру, али 
мно ги од њих ни су ус пе ли. Ка пе тан Ми лан Ср зен тић био је пре 
Пр вог свет ског ра та пред њак Срп ског со ко ла ,,Ду шан Сил ни“ 
у Ду бров ни ку. При ли ком стре ља ња у хер цег нов ској утвр ди

22  Ду шан М. Бо гу но вић, Про цес про тив Со кол ства у Бо сни и Хер це го
ви ни, Со кол ски Гла сник, Љу бља на, 31. ма ја 1924, бр. 10, стр. 120;

23  Раз ви так срп ског Со кол ства у Бо сни и Хер це го ви ни, уре дио Ан те 
Бро зо вић, Со кол ски збор ник, Го ди на I, Бе о град 1934, стр. 113;

24  Брат Сте ван Жа ку ла – пет де сет го ди шњак, Со кол ски Гла сник, Љу-
бља на, 15. ав гу ста 1925, бр. 12-16, стр. 123, 124; Бр. Сте ван Жа ку ла, „Брат-
ство, Оси јек, ју ни-ју ли 1939, бр. 7-8, стр. 148, 149;  Мо мир Г. Си но бад, Сте
ван Жа ку ла, Око со ко ло во, Бе о град, 6 ју ни 1939, бр. 6, стр. 60;

25  Др. Во ји слав Бе са ро вић, Со кол ство и тре зве ност, Со кол ски Гла сник, 
Љу бља на, 1. де цем бар 1930,  бр. 30, стр. 3;
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Шпа њо ли сеп тем бра 1914. Ми лан Ср зен тић стрг нуо је ма ра му 
и са ру ком на ср цу до вик нуо: „Ова ко Ср бин уми ре! ... Жи вје ла 
Ср би ја“. Од истог пло ту на пао је то га да на и ње гов ста ри ји друг 
ка пе тан Фи лип Ха џи ја из Оре би ћа на Пе ље шцу. Члан Срп ског 
Со ко ла „Ду шан Сил ни“ Ва со Ми ли шић спре мао се на бег ство 
пре ма срп ској гра ни ци, ка да су га из да ли не ки  „дру го ви“. Стре-
љан је у 10. апри ла 1915. у Ле де ни ца ма (Кри во ши је). Умро је са 
по кли ком: „Жи вио Краљ Пе тар ! Жи вје ла Ср би ја !“26 Со ко ли су 
се пре да ва ли срп ској и ру ској вој сци. По ред по је ди нач них пре-
бе га, пре да ва ли су се це ли пу ко ви. Кроз со кол ске ре до ве про не ла 
се вест, да је со кол ска знач ка ле ги ти ма ци ја за при јем у Ру си ју. 
До шав ши у Ср би ју и Ру си ју, со ко ли су ме ђу сво јим зе мља ци ма 
ши ри ли иде ју отво ре не бор бе и по зва ли их да сту пе као до бро-
вољ ци у срп ску вој ску. Већ 1914. у ре до ви ма срп ске и цр но гор-
ске вој ске до бро вољ ци су се бо ри ли у по себ ним до бро во љач ким 
од ре ди ма или рас по ре ђе ни по ре дов ним пу ко ви ма. До бро вољ ци 
из Ру си је упу ћи ва ни су из Ру си је Ду на вом за Ср би ју све до је се-
ни 1915,  ка да је Бу гар ска на па ла Ср би ју. По сле пре ки да ве зе са 
Ср би јом Ду на вом до бро вољ ци у Ру си ји по че ли су да ор га ни зу ју 
са мо стал ни до бро во љач ки од ред. По чет ком 1916. ор га ни зо ва на 
је пр ва срп ска до бро во љач ка ди ви зи ја у Оде си. Со ко ли на че лу  
до бро во љач ког по кре та у Ру си ји, ре во лу ци о ни са ли су се то ком 
сту ди ја на пра шком и за гре бач ком уни вер зи те ту. До до ла ска срп-
ских офи ци ра са Кр фа, до бро вољ ци су са ми про ве ли ор га ни за-
ци ју сво јих пу ко ва. Ту се по ка зао зна чај со кол ске ди сци пли не. 
Упо тре би ли су со кол ску ко ман ду. Све ча но је про сла вљен Ви дов-
дан 1916. По под не је пред оде ским гра ђан ством и пред став ни ци-
ма ру ских вла сти цео дру ги пук на сту пио са про стим ве жба ма, 
ко је су би ле од ре ђе не за за бра ње ни све со кол ски слет у Љу бља ни 
1914. Со ко ле вој ни ке во дио је Ан те Ми куш, ре зер вни ка пе тан и до-
бро во љац, а по ма га ли су му Ке шко, Ве дриш, Ло врић и Рав ник, пот-
по руч ни ци-до бро вољ ци. 

26 По шту ју ћи хе ро и зам и жр тву пи о не ра на ше Сло бо де, Ду бро вач ка 
три бу на, Ду бров ник, 19. сеп тем бра 1934, бр. 262, стр. 1;
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Со кол ски по здрав Здра во био је по здрав до бро во ља ца.  Ди ви зи ја 
је уче ство ва ла у бор ба ма про тив Бу га ра, Ау стро-Ма ђа ра, Не ма-
ца и Ту ра ка.27 

По сле осло бо ђе ња 1918. со ко ли и  по бра ти ми  вра ти ли  су  
се сво ме ра ду. 

                                                            

                                                                    СашаНедељковић
                                      

27  Лу јо Ло врић, Со кол ство у свет ско ме ра ту., Со кол ски Гла сник, Љу бља на, 
11. ма ја 1930, бр. 10, стр. 3,4;

СОКОЛИ У БОРБИ ПРОТИВ АУСТРО-УГАРСКЕ...





         

                                                                                     УДК 271.222(497.11)

PORU[ENI SRPSKI PRAVOSLAVNI 
MANASTIRI 

U GORWA^KO M @DRELU

Област Ждре ло је по зна то у Сред њем ве ку. На овим про сто-
ри ма  по сто јао је  сред њо ве ков ни град Ждре ло, чи ји се оста ци 
на ла зе на са мом из ла ску Мла ве из Гор њач ке кли су ре. 

... Овим под руч ји ма вла да ше кра ље ви Ми лу тин и Дра гу тин, 
од мет ни ци Др ман и Ку де лин, вла сте ли ни Рас ти сла ви ћи, кнез Ла-
зар Хре бе ља но вић, као осва ја чи Уга ри, Та та ри и Тур ци. По ме ра-
њем сре диштa срп ске др жа ве на се вер, ју жно од Са ве и Ду на ва, 
област Ждре ло по ста је цен тар, где се ло ци ра ју мо на си са Си на ја 
и Све те Го ре. Ту на ла зе мир и ту на ста ју цр кве. Ту се са кри ва ју 
ре ли кви је, ма те ри јал на бо гат ства ко ја до но се са со бом, бе же ћи 
ис пред на је зде тур ског про ди ра ња и осва ја ња. Та да до ла зи до 
про цва та цр кве ног гра ди тељ ства на про сто ру Гор њач ке кли су ре. 
Ждре ло по ста је цен тар пи сме но сти, кул ту ре и по ли тич ко сре ди-
ште у Ср би ји.

Цр ква Бо го ро ди це Пре чи сте

Оста ци ове цр кве, ко ја је по зна та као Ма ла цр ква, пр ви је 
обје кат ко ји је на стао у Гор њач кој кли су ри, уну тар сред њо ве ков-
ног гра да Ждре ла. Та цр ква је би ла јед но брод на гра ђе ви на, пра-
во у га о не осно ве. Са сто ја ла се од ол тар ске ап си де на ис точ ном 
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де лу цр кве, ко ја је спо ља би ла тро стра на, а уну тра по лу кру жна. 
У са мом на о су цр кве су са чу ва ни вид ни оста ци сту бо ва ко ји су 
но си ли кров. За пад ни део цр кве је са чу вао део жи во пи са у до-
зи да ној при пра ти. На чин град ње свр ста ва цр кву у стил „ра шке 
шко ле“ пр ве по ло ви не 14. ве ка. Цр ква је би ла ду жи не 7,4 ме тра, 
ши ри не 6,5 ме та ра. Прет по став ке на во де: да је за штит ни ца ове 
цр кве Пре све та Бо го ро ди ца Пре чи ста. Ме сто по ди за ња цр кве 
је на ве штач ко на пра вље ној за рав ни. Те рен је стрм, па је та ко 
до шло до за тр па ва ња оста та ка те ме ља и зи до ва цр кве. Она је у 
свом стра да њу, у но ви је до ба, би ла об ра сла у ко ров и ши пра жи-
је, за тр па на од спи ра ног шу та услед ки ша и ота па ња сне га. На ос 
цр кве је од ол тар ског про сто ра одво јен зи да ним ико но ста сом. 
Зи до ви цр кве су гра ђе ни од ло мље ног ка ме на. Спо ља и из ну тра 
би ла је обе ле же на бло ко ви ма од „си ге“. Цр ква је у сво јој уну тра-
шњо сти би ла жи во пи са на, што по твр ђу ју оста ци (фраг мен ти) 
фре са ка, на ђе ни на па то су у цр кви. Раз ли ка у сли ка њу по твр ђу је 
да је цр кву осли ка ло ви ше фре ско-сли ка ра... У про сто ру цр кве про-
на ђе но је осам гро бо ва. Че ти ри гро ба при па да ју по ро ди ци кти то-
ра цр кве, док дру ги гро бо ви у ју го за пад ном де лу на о са цр кве 
при па да ју мо на шкој за јед ни ци – брат ству цр кве. На осно ву про-
на ла ска над гроб них пло ча, до ла зи се до за кључ ка; да је цр ква 
ма ли ма у зо леј вла сте ле го спо да ра гра да Ждре ла. На чин са хра не, 
сло ва на над гроб ним пло ча ма и ме сто са хра њи ва ња по твр ђу ју 
пле мић ко по ре кло. Чи ње ни це ука зу ју: да су они пред сво ју смрт 
за мо на ше ни, не зна ју се њи хо ва све тов на име на. Оскуд ни ма те-
ри ја ли ка зу ју да су они са хра ње ни у 14. и 15. ве ку, да су умр ли 
24. фе бру а ра, од но сно ја ну а ра, без по зна тих го ди на. У ју жном 
де лу „Ма ле цр кве“ на ла зе се гро бо ви са над гроб ним пло ча ма. 
Нат пис на овој тре ћој пло чи го во ри да је ту по ко пан Угље ша Де-
си сла вић, у мо на штву Са ва, ко ји је у жи во ту био у ран гу вој во де 
кне за Сте фа на и бра та му Ву ка. Са ма над гроб на пло ча са др жи 
да тум смр ти Угље ше 20. ок то бар 1394. го ди не. .. Мо же се прет-
по ста ви ти да су кти то ри цр кве др жа ли град Ждре ло у вла сти 
до осва ја ња кне за Ла за ра. Ка сни је град и Хо мо ље ме ња ју сво га 
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го спо да ра. По чет ком два де се тих го ди на 14. ве ка на ове про сто-
ре до ла зе Де си сла ви ћи - ве ли ки вој во да Угље ша. Цр ква је са да 
ис тра же на од стра не ар хе о ло га и кон зер ва то ра За во да из Сме-
де ре ва и Кра гу јев ца, па су оста ци цр кве Бо го ро ди це Пре чи сте 
за шти ће ни у са да шњем из гле ду. Са ма цр ква пред ста вља ва жан 
спо ме ник цр кве ног гра ди тељ ства у сред њо ве ков ној Ср би ји.

 Бла го ве ште ње у Гор њач кој кли су ри - у Ждре лу

Оста ци ма на сти ра Бла го ве ште ње се на ла зе на де сној стра-
ни оба ле ре ке Мла ве. Сме ште ни су ис точ но од ве ли ке ува ле, на 
уском пла тоу, ко ји је про ши рен ка ска да ма и пот пор ним зи до ви-
ма. Цр ква је зи да на од ло мље ног ка ме на у ком би на ци ји са креч-
ним мал те ром, об ле пљен ка ме ном зва ног си га. Са ма цр ква је са-
гра ђе на у сти лу мо рав ске шко ле. Ди мен зи је цр кве су: ду жи на 
12,5 ме та ра, а ши ри на 6 ме та ра. Осно ва цр кве је три кон хо са, у 
об ли ку са же тог кр ста. Тро лист чи не ослтар ска и две пев нич ке 
ап си де. Ол тар ска ап си да је по сво јој спо ља шно сти пе то стра на 
а у уну тра шњем де лу по лу кру жна. На сре ди шњем де лу је ни ша 
по лу кру жног об ли ка, и она пред ста вља ме сто на ко ме је се део 
епи скоп за вре ме ли тур ги је. Бла го ве ште ње је би ло сре ди ште ми-
тро по ли та – од но сно епи ско па... По стил ским обе леж ји ма мо же 
се за кљу чи ти да је цр ква по диг ну та кра јем 14. или по чет ком 15. 
ве ка.

У цр кви Бла го ве ште ње би ла је раз ви је на пре пи си вач ка де-
лат ност ру ко пи сних књи га. У Бла го ве ште њу је на ста ло по зна то 
Ра до сла вље во је ван ђе ље, у ко ме је са чу ван за пис ау то би о граф-
ског ка рак те ра. 

Суд би на ма на сти ра Бла го ве ште ње је де ли мич но по зна та. 
Ма на стир се по ми ње 1496. го ди не у вре ме тур ске оку па ци је. 
У ње му је свој мо на шки под стриг при мио Ђор ђе, син Сте фа на 
Бран ко ви ћа. Не што ка сни је, 1501. го ди не, по ми ње се име игу-
ма на ма на сти ра Бла го ве ште ње. По след њи из ве штај за ма на стир 
Бла го ве ште ње ко ји го во ри о жи вом ма на сти ру са брат свом је из 

ПОРУШЕНИ СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИРИ...
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1628. го ди не. Та да је у ње му бо ра вио па три јарх Пај си је. Стра-
да ње и ру ше ње Бла го ве ште ња мо же се ве за ти за пе ри од ра та из-
ме ђу тур ске и ау стриј ске вој ске, јер се у  из ве шта ју о ви зи та ци ји 
цр кве них при ли ка 1733. го ди не у овим кра је ви ма, од стра не ег-
зар ха Мак си ма Рат ко ви ћа, ка зу је да је ма на стир већ био у ру ше-
ви на ма. У ма на сти ру су при ли ком ар хе о ло шкох ис тра жи ва ња у 
при пра ти и у објек ту ко ји је до зи дан ка сни је про на ђе ни гро бо ви 
са ске ле ти ма по кој ни ка ко ји ука зу ју на сред њо ве ков ни на чин са-
хра њи ва ња. .. Се вер но од цр кве по сто ји про лаз, ко јим се до ла зи 
у ис по сни цу. У том де лу су две про сто ри је, у ма њој је би ла пе-
ка ра (слу жи ла је за по тре бе ма на сти ра) а ве ћа је би ла про стор у 
ко ме су би ле пре пи си ва не књи ге. ..

                                       
Ми тро по ли ја – цр ква и ко на ци

Цр ква зва на Ми тро по ли ја мо ну мен тал ни је храм. По диг ну-
та је у ува ли, за кло ње ној стр мим ли ти ца ма Ву ка на. На ла зи се не-
да ле ко од де сне оба ле ре ке Мла ве. Цр ква је зи да на од ло мље ног 
ка ме на по ве за ног креч ним мал те ром. По гра ди тељ ству цр ква 
при па да мо рав ској шко ли. Цр ква је три кон хал не осно ве, од ко је 
су до да нас са чу ва ни оста ци: две боч не ап си де, на ос цр кве, при-
пра та и спољ на при пра та, док је део ол тар ске ап си де по ру шен. 
Боч не пев ни це су по лу кру жног об ли ка са обе стра не, ис точ на 
пев ни ца је за ру ше на, али је прет по став ка да је и она по лу кру-
жна. У цен трал ном де лу цр кве, на ла зи ла су се че ти ри ма сив на 
сту ба, над ко ји ма је по диг ну та ку по ла цр кве – ку бе. Ол тар ски 
део цр кве у уну тра шњо сти био је одво јен ико но ста сом од ка ме-
на – ол тар ском пре гра дом. Ду жи на цр кве са до зи да ном при пра-
том на за пад ној стра ни је 23 ме тра, ши ри на је 8 ме та ра. Зи до ви 
цр кве де бе ли су 1,3 ме тра, а у де лу спољ не при пра те 0,80 до 1 
ме тар. У се ве ро за пад ном де лу су оста ци плит ких ка на ла, ко ји-
ма је до во ђе на во да у цр кву... По оста ци ма фраг ме на та мал те ра 
ви ди се да је цр ква фре ско осли ка на. Из тур ских по пи са се ви ди: 
да је у ма на сти ру Ми тро по ли ја, у тре ћој де це ни ји 16. ве ка, био 
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нај пре је дан, а ка сни је два ка лу ђе ра, и да је ма на стир да вао при-
ход, упо ла ма ње, не го ма на стир Бла го ве ште ње... У бли зи ни са мог 
хра ма по сто ја ли су оста ци гра ђе ви не, за ко ју се ве ро ва ло да је 
нај ста ри ја у Гор њач кој кли су ри. Зва ла се „Ка пе ла“. Ње ни оста ци 
ни су са чу ва ни јер је на тој ло ка ци ји 1961. го ди не из гра ђе на згра да 
пут не сек ци је. По ме ну та цр ква је би ла уда ље на сто ти нак ме та ра 
од Ми тро по ли је, би ла је ди мен зи је 25x12м – цр ква са ол тар ском 
ап си дом. Цео ком плекс ма на сти ра и гра ђе ви на ду хов ног са др жа ја 
го во ри о по сто ја њу јед не „све те го ре“ на овим про сто ри ма Мла ве, 
у Хо мо љу и Ждре лу Гор њач ком у пе ри о ду сред њо ве ков не Ср би је.

Ма на стир Све те Тро ји це у Ждре лу

Из над се ла Ждре ла, на уз ви ше њу Ма ли Чу кар на ла зио се 
ло ка ли тет Ма на сти ри ште. О са мом ло ка ли те ту су у 19. ве ку 
на пи са ни оскуд ни из ве шта ји. Спо ми ње се као Све та Тро ји ца и 
ле ко вит из вор. За цр кву, чи је су остат ке ви де ли у ру ше ви на ма, 
ка жу да је би ла по све ће на Све том Пе тру у Па влу. Нај но ви јим, 
си сте мат ским ар хе о ло шким ис та жи ва њем 1998. го ди не до ка за но 
је по сто ја ње цр кве... Мо же се прет по ста ви ти да је цр ква на ста-
ла у 13. или 14. ве ку. Би ла је то цр ква јед но брод не осно ве, ко јој 
је на кнад но при зи да на при пра та на за па ду и па ра клис на ју гу. 
Цр ква је зи да на од те са ног ка ме на (у до њој очу ва ној зо ни). Ду-
жи на цр кве је 21 м, ши ри на 7,60 м, са па ра кли сом 12,30 м. Над-
зем ни део је био очу ван у ви си ни до 0,65 сан ти ме та ра. Зи до ви 
су би ли де бљи не до 1 м. Уну тра шњи про стор је био пре ко пан, 
од на је зде тра га ча за зла том. На пла тоу су ви дљи ви оста ци зи да, 
ко ји је опа си вао ма на стир – цр кву. Под цр кве је био од опе ке. 
Уну тра шњост цр кве је би ла жи во пи са на. Пла то око цр кве је био 
гроб но ме сто за са хра њи ва ње. На ис тра же ном про сто ру од 300м 
ре ги стро ва на је 51 гроб на це ли на и пет ко стур ни ца, са 30 се кун-
дар них са хра на... На по вр ши ни те ре на цр кве и око ње, ме шта ни 
Ждре ла су на ла зи ли сре бр ни но вац кра ља Дра гу ти на. За вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Сме де ре ва је из вр шио оквир но 

ПОРУШЕНИ СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИРИ...
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да ти ра ње на стан ка цр кве и за кљу че но је да је цр ква на ста ла у 13. 
или 14. ве ку. Ру ко во ди лац по ме ну тих ра до ва, Д. М. Ра до ва но вић, 
ис тра жи ва њем је омо гу ћио 1998. го ди не да се на ис тој ло ка ци ји 
мо же зи да ти но ви-об но вље ни ма на стир – цр ква. Ра до ве на ис тра жи-
ва њу омо гу ћио је, сво јим сред стви ма, но ви кти тор цр кве, го спо дин 
Си ма Сте ва но вић, ме шта нин се ла Ждре ла.

Срп ски пра во слав ни ма на стир Све тог апо сто ла Пе тра и Па вла, 
Ре шко ви ца – об но ва

Цр ква – ма на стир Ре шко ви ца на ла зи се из ме ђу два пла нин-
ска вр ха Ву ка на и Су мо ров ца. Ње го во пр во ме сто је ис под Мо-
ми ног ка ме на са де сне стра не ре чи це Ре шко ви ца, ко ја про ти че 
у не по сред ној бли зи ни. Цр ква је по сво јој ло ка ци ји бли жа се-
лу Би стри ци но се лу Ждре лу. На по ме ну том ме сту по сто ја ли 
су оста ци те ме ља ста ре цр кве. Пр во по ми ња ње ма на сти ра је из 
1467. го ди не у по пи су тур ском, у Бра ни чев ском теф те ру, и то 
под име ном ма на стир Ора ши ца, ко ји је био по све ћен па тро ну 
Све том Ни ко ли. По за пи си ма пу то пи са ца из исто риј ских спи са 
од 1582. до 1677. го ди не овај се ма на стир по ми ње под име ном 
Ре шко ви ца. Тврд ње ка зу ју да је био по све ћен Све тој Тро ји ци. И 
да ље оста је не ис тра же но ко ме је цр ква би ла по све ће на. Оста ци 
те ме ља по ру ше ног ма на сти ра Ре шко ви ца (ко ји је сред њо ве ков на 
цр ква), би ли су ви дљи ви, све до ње го вих ру ше ња де ве де се тих 
го ди на 20. ве ка, ка да су због об но ве и по ди за ња но ве цр кве очи-
шће ни. Из за пи са се ви ди да су те ме љи цр кве би ли у об ли ку три-
ко хо ни са, са при пра том на за па ду. По за пи си ма из про шло сти, 
сто ји по да так да се у ма на сти ру Ре шко ви ци од ви ја ла и пре пи си-
вач ка де лат ност. Пре пи си ва ња бо го слу жбе них књи га тра ја ло је 
то ком  осам де се так го ди на. По на ло гу игу ма на Јо ва, у ма на сти ру 
Ре шко ви ца пре пи сан је Ми неј 1558. го ди не. Дру га књи га ко ја 
по ти че из ма на сти ра Ре шко ви це је Ок то их из 1613. го ди не, ко ји 
је пре пи сан у ма на сти ру Све те Тро ји це за вре ме игу ма на Јо а-
ки ма. И тре ћа, ма ња књи га, ко ја је на ста ла у овом ма на сти ру, је 
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из 1677. го ди не. По ме ну ти Ок то их, бо го слу жбе на књи га, са да се 
чу ва у срем ском ма на сти ру Врд ник. Ма на стир се, по на во ди ма 
ис тра жи ва ча, од ста ро сти сру шио, ма да је ве ро ват но да је нај пре 
за ру шен од осва ја ча Ту ра ка, па тек он да од зу ба вре ме на. Је дан 
по да так ка зу је да је ар хи ман дрит Сер ги је из ма на сти ра Ре шко ви-
це, са „гра ма том“ лич но по слао по ру ку ру ском ца ру Ива ну Гро-
зном и од ње га за тра жио по моћ, пре ко свог је ро мо на ха Ја ћи ма, 
да ску пља при ло ге за об но ву, од но сно по ди за ња но ве цр кве.

                          
Об но ва ма на сти ра Ре шко ви це по све ће ног

Све тим апо сто ли ма Пе тру и Па влу у Ждре лу

Об но ва ма на сти ра – цр кве у Ре шко ви ци је за по че та 1991. го-
ди не са бла го сло вом са да бла же но по чив шег епи ско па бра ни чев-
ског Са ве. Бла го слов је дао и ар хи ман дрит Та деј, та да шњи игу-
ман ма на сти ра Ви тов ни це, уз же љу Ана хо ре те Х. Ду ша на, ко ји 
је већ био на про сто ру на ко ме ће се ма на стир зи да ти. Нај пре је 
по диг нут нов ма на стир ски ко нак. Но вим бла го сло вом из 1995. 
го ди не од епи ско па бра ни чев ског Иг ња ти ја по че ти су ра до ви на 
зи да њу но ве цр кве по све ће не Све тим апо сто ли ма Пе тру и Па-
влу. Зда ње је до ста нео бич но за град њу цр кве јер је сам при ступ 
та кав. Гра ди се цр ква ве ћих ди мен зи ја, са два ни воа (ис под зе-
мље и објек том над зе мљом); са цен трал ном ку по лом и зво ни ком 
на за пад ној стра ни. Ра до ви на из град њи су за по че ти ма ја ме се ца 
1994. го ди не. У те мељ но ве цр кве је по ло же на по ве ља са за пи си-
ма о са мом ма на сти ру…

РадеМ.Обрадовић

ПОРУШЕНИ СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИРИ...
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O SMISLU POJMA I IZRAZA 
„ISTORIJA“

 

Овај из раз у ре дов ној упо тре би ши ро ко га по пу лу са има вр-
ло ши ро ко и ла ба во зна че ње - као да је то из раз без ја сно га и од-
ре ђе ног са др жа ја и зна че ња, и као да jе у пи та њу зна че ње: при ча, 
од но сно ри јеч, ко ја све по кри ва. А да ли је та ко?

Од го вор на ово пи та ње на ћи ће мо у пр вим че ти ри ма сти хо-
ви ма 1. гла ве Је ван ђе ља по Лу ци; они гла се:

1. Бу ду ћи да мно ги по че ше опи си ва ти до га ђа је ко ји се ис пу
ни ше ме ђу на ма,

2. Као што нам пре да до ше ко ји ис пр ва са ми ви дје ше и слу ге 
ри је чи би ше, 

3. На ми слих и ја, ис пи тав ши све од по чет ка, по ре ду пи са ти 
те би, че сти ти Те о фи ле,

4. Да по знаш те мељ оних ри је чи ко ји ма си се на у чио.

Ова че ти ри сти ха пред ста вља ју жа ри ште из ко га зра чи не ко-
ли ко зна чењ ских са др жа ја; њи хов за јед нич ки сноп и сплет пред-
ста вља по след њи, по ре ду че твр ти стих ко ји их са би ра и са жи ма 
ујед но. Да не би ми сли ли да је то не у те ме ље но зна че ње, по ђи мо 
ре дом, од о зго и ви дје ће мо да је ри јеч о опи си ва њу (усме ном при-
чом и пи сме но) до га ђа ја ко ји су ствар но би ли - до го ди ли су се ту, на-
о чи глед оче ви ци ма; и то не у об ра ди и из ми је ње но, не го она ко ка ко 
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нам они пре не со ше - оче ви ци лич но. За то ће и пи сац тек ста, апо стол 
и је ван ђе лист Лу ка, да пи ше - и то опи ше - че сти том Те о фи лу, ис-
пи тав ши, тј. про у чив ши, све од по чет ка, по ре ду, а не не кри тич-
ки и ис пре ме та но, а циљ је - да по зна те мељ, да кле, кри тич ки 
основ ри је чи (тј. ви је сти, по да та ка) ко ји ма се на у чио, тј. о ко ји ма 
је био пр во оба ви је штен. Да кле, утвр ђу ју се, а он да опи су ју, и 
та ко са оп шта ва ју, пр о вје ре не и утвр ђе не чи ње ни це.

Овај по след њи стих, че твр ти по ре ду, пред ста вља те жи ште 
све га прет ход ног: опи са ни до га ђа ји ко ји су се ис пу ни ли и њи хо-
во пре да ва ње на ма од стра не оче ви да ца - ау тен тич них зна ла ца, 
а не са мо ап стракт но оба ви је ште них, упу ћу је нас на за кљу чак 
да се ов дје ра ди о ис тра же ној ствар но сти и кри тич ки утвр ђе ној 
исти ни ко ју он хо ће да пре не се, са оп шти Те о фи лу. 

Ово, ра зу ми је се, пред ста вља фе но мен и ње гов ток, али је 
циљ не што ду бље - упо зна ва ње те ме ља оно га са др жа ја за ко ји је 
чуо и до знао га. Ово о че му је прет ход но ри јеч је сте гра ђа ко јој 
се при сту па ис пи ти вач ки, што не зна чи од ба цу ју ћи је не го про-
су ђу ју ћи и та ко утвр ђу ју ћи исти ну - оно што је исто са тим што 
је ре че но и про у че но. Е, то је тек исто ри ја - зна чи, не са мо при-
ча ње,не го пре трес и про цје на по да та ка из гра ђе, гра ди ва, и оно 
што је из др жа ло про вје ру - то су твр де исто риј ске чи ње ни це. То 
је исти на: оно што се про у ча ва да бу де у ср жи исто са оним што 
је ср жно и су што. Све дру го - и оно што ни је ис пи та но, и оно 
што ни је из др жа ло про вје ру, је сте са мо гра ди во, мо жда успо ме-
не, и си ро ва гра ђа. Пре не се но на под руч је гра ђе ви нар ства: 20 
ку би ка ка ме на, 2000 ко ма да ци гле, ка ми он це мен та, де сет ку би ка 
гра ђе ра зних вр ста и про фи ла... то је објект, ку ћа. А гдје је про-
јект и рад?

Ри јеч исто ри ја је грч ка сло же ни ца: на ста ла је спа ја њем 
пред ло га εἰς и гла го ла θεωρέω, од но сно, то је име ни ца гла гол-
ско га по ри је кла. Да кле, у пи та њу је ви ђе ње и свје до че ње (с' = са, 
за јед но, ведети = зна ти ум но, те о риј ски - ло го сно, а не епи сти-
мо ло шки). За то је њен пот пун зна чењ ски екви ва лент са др жан у 
сло вен ској лек се ми повест (по - по сли је, ис под), и ведети  = (ум-
но) ви дје ти, (са) зна ти, (до) зна ти.
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Ла ти ни ову ри јеч ни је су пре во ди ли, не го је са мо при ла го ди-
ли сво ме из го во ру - historia.

По ред ри је чи ведети Сло ве ни има ју и ри јеч знати - од но сно 
има ју гла гол ске име ни це ведети и знаније; ово пр во је те о риј-
ско, ум но или уну тра шње - фи ло соф ско зна ње, а ње гов је грч ки 
основ и из разγνωσις, а дру га ри јеч ἐπιστήμη је ἐπιστημολογία и 
то је зна ње спо ља шње: ко ли ко ов дје има љу ди,пред ме та или не-
че га дру гог што се ви ди - број, па ћеш зна ти. Оно пр во је, зна чи, 
фи ло соф ско зна ње, а оно дру го - на уч но. Та два ти па (са)зна ња - веденије 
и знаније- ми смо има ли у ре дов ној упо тре би, чак и у раз го во ру сва-
ко дне ви це, до при је двје ста, три ста го ди на. Из раз веденије има 
свој ко ри јен у ста рој Ин ди ји: та мо су vede би ле књи ге ду бо ке 
му дро сти.

Овај дру ги тип и об лик са зна ња — знаније - ушао је као 
ком по нен та у ком по зи тум (сло же ни цу) све у чи ли ште, код Хр ва-
та, а код Гр ка гла си πανεπιστήμιον - тер мин за др жан из ста ри не 
и пред ста вља са чу ван ста ри ори ги нал ни из раз, док но ви тер мин, 
ра ши рен у свјет ској кул ту ри - уни вер зи тет, пред ста вља но ви ну. 
На и ме, на За па ду су би ску пи - ри мо ка то лич ки, а ка сни је и про те-
стан ски - по ред сво јих ка те да ра осни ва ли и шко ле те о ло шке око 
ко јих су се ни за ли ин сти ту ти ко ји су се окре та ли око те о ло ги је 
као око осе и сре ди шта, па је од unum versus alio  (за јед но, око 
јед но га се окре ће све), на стао по јам а он да и но ва ри јеч, из ве де-
ни ца - уни вер зи тет, ко ја је у ака дем ско ме школ ству евро а ме рич-
ком за вла да ла - свуд, осим код Гр ка и Хр ва та. Овај је тер мин, као 
што се ви ди, пре ци зни ји и тач ни ји од ово га свјет ски рас про стра-
ње но га и из вје сног.

По ред ово га зна чењ ског кру га, апо стол Лу ка је оста вио за-
па жа ња и вид на тра га и у још не ким обла сти ма кул ту ре. Та ко, 
он је ја сно дво јио зна че ња из ра за θεράγενς; и ἰατρός; ово пр во је 
тра вар, да ва лац ли је ка, те ра пи је, а ово дру го ље кар уну тра шњих 
ду би на. Да ни је био чо вјек ље кар ске стру ке, он то дво је не би ни 
раз ли ко вао ни у раз го вор ној упо тре би.

О СМИСЛУ ПОЈМА И ИЗРАЗА „ИСТОРИЈА“
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Кад чи та мо је ван ђел ске тек сто ве, ла ко па да у очи ми са о на ду би на, 
пје сме ни по лет, ум на жи вост про ло га Је ван ђе ља по Јо ва ну (1, 1-18), али 
је  - то је у би бли сти ци дав но утвр ђе но - најк њи жев ни је Је ван ђе ље по 
Лу ци: има нај бо га ти ји фонд ри је чи.

Апо стол Лу ка је чу вен још по не че му: он је за чет ник хри-
шћан ско га жи во пи са - на сли као је пр ву ико ну, лик Прeсве те Бо-
го ро ди це ко ји сли ком го во ри оно што је ри је чи ма већ ре че но и 
по зна то а за пи са но сло ви ма пи сме но. Јед на од пр вих пет ње них 
ре пли ка, ду пли ка та, је сте она у цр кви По кро ва Пре све те Бо го-
ро ди це у ма на сти ру Пећ ка па три јар ши ја ко ју је Св.Са ва со бом 
до нио кад се вра ћао са сво га дру го га по кло нич ког пу то ва ња. Па 
кад је ви дио у Тр но ву да му се при бли жио крај пу та, од но сно 
жи во та на Зе мљи, на пра вио је план и рас по ред по кло на ко је је 
но сио, па је ре као за њу и за гла ве пе то зар них му че ни ка да се 
но се у Пећ и из ло же у цр кви По кро ва Пре све те Бо го ро ди це; ове 
ре ли кви је се и да нас на ла зе у то ме хра му. И пре ко њих се кроз 
сви јет иси ха стич ко га над не бе сја ша ље од Бо га утје ха, ис цје ље-
ње, по моћ... њи хо ви ма ду бо ко искре ним по кло ни ци ма и по што-
ва о ци ма ко ји се искре но мо ле. Да кле, апо стол Лу ка је мо тив кул та 
и гра ди тељ и га рант кул ту ре - вјер ске/ду хов не, по себ но хри шћан ске.

ДимитријеКалезић
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Ка да се го во ри о на ши ма у све ту, у ва жни јим зе мља ма Евро-
пе па и ван Евро пе, не ка ко се нај ма ње чу је о Ср би ма у Бри та ни-
ји.  За то и из не на ђу ју (до ду ше не зва нич не) про це не да нас та мо 
има из ме ђу 70 и 140 хи ља да, али и по да так да у Бри та ни ји пред-
ста вља мо јед ну од нај број ни јих европ ских ет нич ких за јед ни ца. 
Да ли је то за то што су Ср би та мо ма ње успе шни не го, ре ци мо, 
у Не мач кој, Ау стри ји, Швед ској или Фран цу ској, или за то што 
не ма ин ци де на та, ни ти не ких до стиг ну ћа, или дру гих до га ђа ја 
ко ји при вла че па жњу јав но сти, или њи хо ви до ма ћи ни не же ле да 
им го сти мно го „та ла са ју“ и исту па ју у јав но сти?  Или је про цес 
аси ми ла ци је бр жи не го у по ме ну тим и не ким дру гим зе мља ма, 
а то ме су Ср би у ино стран ству, као што је по зна то, скло ни ји не-
го, ре ци мо Хр ва ти, Гр ци, Ма ђа ри, Тур ци и дру ги на ро ди са ових 
про сто ра)?  У сва ком слу ча ју, ме ди ји ма ло пи шу, и до бро и ло ше, 
о „га стар бај те ри ма“ из Бри та ни је. Не ко ће од го вор, мо жда, на ћи 
у тек сто ви ма ко ји сле де, а мо жда ће тај ути сак са че ка ти не ко дру-
го вре ме да бу де по твр ђен или де ман то ван.
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Пред на ма су за ни мљи ви тек сто ви јед не ви ше слој не те ме 
ко ја, су де ћи по Ми ло шу Цр њан ском, по чи ње још у пре и сто ри ји 
до са да не ис пи та ним (и још не до ка за ним) ве за ма Ср ба и Кел та 
на Бри тан ском остр ву (ви ди: http://www.rastko.rs/projekti/cm/1/
mcrnjanski-veze_l.html), да би се мно го ве ко ва ка сни је на ста ви-
ла ти ме што су пр во Ен гле зи „от кри ли“ Бал кан, а ти ме и Ср бе, а 
ка сни је се до го ди ло и обр ну то - од До си те ја Об ра до ви ћа пре ма 
на шим да ни ма. 

То ком тог по то њег пе ри о да, мно ги ће ов де ре ћи да су нам, не 
са мо ге о граф ски, већ и еко ном ски, кул тур но, па и емо тив но, би-
ли бли жи и Нем ци, и Фран цу зи, на рав но Ру си, али и Ау стри јан-
ци, Ита ли ја ни и не ки дру ги европ ски на ро ди. За Ен гле зе се зна 
и пам ти да су у по је ди ним от суд ним тре ну ци ма срп ске исто ри је 
са до ста успе ха по вла чи ли кон це на не мир ној бал кан ској сце ни 
(по пра ви лу на срп ску ште ту), али да се ни су и фи зич ки мно го 
ме ша ли у тај уза вре ли ко тао. На уч на по твр да ова кве ши ро ко рас-
про стра ње не на род не пер цеп ци је на ла зи се и у ка пи тал ном де лу 
срп ског исто ри ча ра (и чла на Дру штва „Све ти Са ва“) ака де ми ка 
Дра го љу ба Жи во ји но ви ћа „Над ме ни са ве зник и за не ма ре но срп-
ство“ о бри тан ско-срп ским од но си ма од 1875 до 1941. го ди не. 
Ле пи, ма ло број ни при ме ри по жр тво ва ња бри тан ских бол ни чар-
ки у ле че њу срп ских вој ни ка у Пр вом свет ском ра ту мо гу са мо 
да по твр де тај ути сак. 

Дру ги свет ски рат и, на ро чи то, ње гов фи на ле, до ве ли су 
(при нуд но) мно го ви ше Ср ба у Ве ли ку Бри та ни ју не го што је то 
био слу чај  у би ло ко јем ра ни јем пе ри о ду исто ри је два ју на ро да. 
За не ке Ср бе је то би ла про ла зна ста ни ца, а за не ке циљ, па и ко-
нач на ме та. И днев нич ки за пи си и књи жев на де ла го во ре да су 
рет ки би ли они Ср би ко ју су се ту при јат но осе ћа ли, има ју ћи у 
ви ду по ли тич ке игре ко је су од и гра не и све оне ко ји су у њи ма 
би ли - из и гра ни, али и ка рак тер са мих Ен гле за. Чак и ужи ва ју ћи 
бри тан ско „го сто прим ство“, мно ги Ср би су Лон дон кри ви ли за 
сво ју суд би ну и суд би ну сво је зе мље.
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Нај но ви је вре ме ни је ту до не ло мно го про ме на. За јед но са 
Аме ри кан ци ма, Ен гле зи су би ли по бор ни ци нај же шћих санк ци ја 
и наjра зор ни јих бом бар до ва ња у Ср би ји кра јем два де се тог ве ка. 
За раз ли ку од Не ма ца, ко ји су не ка ка ко сло ви ли за „не при ја те-
ље“ по де фи ни ци ји, има ју ћи у ви ду два свет ска ра та, Ен гле зи 
су, као „са ве зни ци“ на пра ви ли пу но ште те о ко јој се тек ка сни је 
у Ср би ји раз ми шља ло, схва та ло и за кљу чи ва ло. Исто вре ме но, 
Нем ци су у по сле рат ном пе ри о ду, упр кос свим раз ли ка ма и исто-
риј ском оп те ре ће њу, чи ни се, про на шли на чин да се у знат ној 
ме ри пре ва зи ђе то те шко бре ме - кроз еко ном ску са рад њу, ту ри-
зам и, на ро чи то, кроз ре ла тив но ко рек тан од нос пре ма на шим 
рад ни ци ма у Не мач кој. Чи ни се да Ен гле зи ни су, ни ти по ка зу ју на-
ме ру да не што бит но ме ња ју у гло ба лу до са да шњих срп ско-ен гле-
ских од но са. Мо жда је то део од го во ра на ра ни ји ути сак да се 
ма ло зна о Ср би ма у Ен гле ској. 

До ду ше, ни су Ен гле зи та кви са мо пре ма Ср би ма и не ким 
дру гим ма лим или ма ло ве ћим на ро ди ма. Има не што у њи хо-
вом мен та ли те ту што те шко мо же да при хва ти и кон ти нен тал-
на Евро па, а ка мо ли емо тив ни Бал кан. Пре по ру чу је мо да у том 
кон тек сту у овом бро ју, уз дру ге тек сто ве, сва ка ко про чи та те 
текст Мир ја не Вуч ко вић „Ко ло ни ја срп ских ђа ка у Фар вер ша му 
(1918-1923). 

По след њих го ди на, при ли чан је број на ших ака дем ских гра-
ђа на ко ји у ово вре ме гло ба ли за ци је сту ди ра ју, уса вр ша ва ју се 
или се до ка зу ју у сво јој струч но сти у Ве ли кој Бри та ни ји. Не ки 
од њих и са до ста успе ха. Да ли ће ти но ви трен до ви по мо ћи да 
се пре ва зи ђу не ки ра ни ји не спо ра зу ми и „при ја тељ ства“ и „са-
ве зни штва“ ко ја то ре ал но ни су би ла, да се ус по ста ви уза јам но 
по што ва ње и фер плеј (што би ре кли са ми Бри тан ци)? Оста је да 
се ви ди. Мно го за ви си од са мих Ен гле за, али, бо га ми, и од са мих 
Ср ба.

       ДушанЗупан

СРБИ У СВЕТУ
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Ср би у Ве ли кој Бри та ни ји чи не јед ну од нај број ни јих европ-
ских ет нич ких за јед ни ца у Ве ли кој Бри та ни ји, од мах по сле По-
ља ка и ки пар ских Гр ка. Још увек, ме ђу тим,  не ма тач них  по да-
та ка о њи хо вом бро ју. Зва нич не ста ти сти ке јед но став но не ма, а 
про це не се кре ћу од 70 до 140 хи ља да ма да ре ал ни је ана ли зе 
су ге ри шу да је број Ср ба у це лој Бри та ни ји бли жи том дру гом, 
ве ћем, де лу број ке. Ср би су нај ве ћа ет нич ка за јед ни ца у Ве ли кој 
Бри та ни ји са под руч ја бив ше Ју го сла ви је. Нај ве ћи број Ср ба, не-
што ма ње од по ло ви не, жи ви на под руч ју Лон до на а зна чај ни је 
за јед ни це су  у Ле сте ру, Лид су, Ко вен три ју, Бир мин ге му и у ма-
њим ме сти ма тог  ин ду стриј ског де ла сред ње Ен гле ске.   

Ма сов ни је на се ља ва ње Ср ба у Ве ли кој Бри та ни ји је пре све-
га ве за но за вре ме по сле Дру гог свет ског ра та а ин тен зи ви ра но је 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Пре тих вре ме на ни је за бе ле-
же но зна чај ни је до се ља ва ње али су Ср би, ипак, до ла зи ли. Пр ви 
Ср бин ко га је бри тан ска исто ри о гра фи ја за бе ле жи ла да је не ко 
вре ме жи вео у Лон до ну До си теј Об ра до вић. Он је 1784. го ди не 
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про вео не ко ли ко ме се ци у бри тан ској пре сто ни ци а бри тан ске 
вла сти су, ве ру ју ћи у ва жност ње го вог бо рав ка, не где по чет ком 
20. ве ка на ку ћи у ко јој је ста но вао, у Кле ментс леј ну у лон дон-
ском Си ти ју, по ди гле спо мен пло чу као трај но све до чан ство да 
је ту, ка ко је на пи са но, жи вео „ве ли ки срп ски про све ти тељ До-
си теј Об ра до вић“. Мно го го ди на ка сни је у јед ном дру гом де лу 
Лон до на бри тан ске вла сти су по ди гле  спо мен пло чу  још јед ном 
Ср би ну. У Квинс гар ден су, у от ме ном Кен синг то ну, на бро ју 39б 
по диг ну та је спо мен пло ча Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, ве ли ком срп-
ском ин те лек ту ал цу и прав ни ку, у јед ном пе ри о ду и пред сед ни ку 
ју го сло вен ске вла де у из бе гли штву, ма да то не пи ше на спо ме ну, 
ко ји је на тој адре си жи вео. Јо ва но вић је умро 1958. го ди не у 
Лон до ну. То су је ди на два Ср би на за ко је Бри та ни ја ве ру је да за-
слу жу ју трај ни спо мен. Али, има и још јед на спо мен пло ча. На-
и ме, мно го го ди на ка сни је, по чет ком 21. ве ка,  Ам ба са да Ср би је 
је по кре ну ла кам па њу да се спо мен пло ча по диг не и ве ли ком пи-
сцу Ми ло шу Цр њан ском. Вла сти бри тан ске, ме ђу тим, ни су  сма-
тра ле да он то и за слу жу је али је, ипак, до зво ље на мо гућ ност 
да то учи ни са ма Ам ба са да, уко ли ко до би је са гла сност ло кал не 
оп шти не и оних ко ји са да жи ве у згра ди и ста ну где је бо ра вио 
Цр њан ски, све до 1964. го ди не ка да се вра тио у Бе о град. Та про-
це ду ра је по тра ја ла две го ди не, али је Ам ба са да би ла упор на. 
По ред оп шти не тре ба ло је са ку пи ти и пот пи се ста на ра, ко ји су 
ма хом ими гран ти са свих стра на све та, јер та згра да је још увек 
др жав на са та ко зва ним со ци јал ним ста на ри ма. По себ ну са гла-
сност је тре ба ло да да ју и са да шњи ста на ри, ими гран ти из Ин-
ди је, у ста ну у ко ме је жи вео Цр њан ски. На кра ју је 2005. го ди не 
на згра ди у Квин све ју, на Беј сво те ру, по диг ну та спо мен пло ча у 
част Ми ло ша Цр њан ског. Та ули ца је, ина че, не ка да има ла ве ли-
ку кон цен тра ци ју ими гра на та из Ср би је, ма хом офи ци ра и не ка-
да шњих кра љев ских слу жбе ни ка, па је та спо мен пло ча и не ка 
вр ста под се ћа ња на то вре ме, јер су се ка сни је ско ро сви Ср би 
исе ли ли из тог кра ја. 
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Иа ко не ма спо мен пло чу, у се ћа њу елит ног де ла лон дон ског 
дру штва је био и ге не рал Ду шан Си мо вић, во ђа др жав ног уда ра 
27. мар та 1941.  и ка сни ји пред сед ник кра љев ске вла де. У не ка-
да чу ве ном лон дон ском клу бу „Ка фе ро јал“, на Пи ка ди ли ју, на 
зи ду је де це ни ја ма би ла и ње го ва фо то гра фи ја. Зи до ви тог го-
ди на ма нај по пу лар ни јег елит ног ре сто ра на и клу ба у Лон до ну, 
у ко ји су ре дов но до ла зи ли и чла но ви кра љев ске по ро ди це,  би-
ли су де ко ри са ни ве ли ким фо то гра фи ја ма, ка ко се твр ди ло, нај-
зна ме ни ти јих свет ских лич но сти 20. ве ка. Ме ђу њи ма је би ла и 
фо то гра фи ја ге не ра ла Си мо ви ћа. „Ка фе ро јал“ је за тво рен пре 
не ко ли ко го ди на, ви ше не по сто ји, про дат је не ком Ара пи ну, па 
су са ње го вим не стан ком иш чи ли ле и те исто риј ске лич но сти са 
ње го вих зи до ва.

У ово на ше вре ме део лон дон ског ви со ког дру штва, али не 
као фо то гра фи ја на зи ду, би ла је и Оли ве ра Азуц ки Ло ли ца. Њен 
лон дон ски сјај се, ме ђу тим, не при јат но за вр шио. Ло ли ца, ка ко је 
би ла по зна та у јав но сти, је из но во сад ске по ро ди це Азуц ки а ро-
ђе на је у Бе о гра ду 1947. го ди не. Њен отац је био авио-ин же њер 
ко ји је као пред став ник Ју го сла ви је у ме ђу на род ном удру же њу 
авио-пре во зни ка оти шао у Швај цар ску где је Ло ли ца и про ве ла 
нај ве ћи део мла до сти. Ма ги стри ра ла је еко но ми ју у Ло за ни. Уда-
ла се по том за бри тан ског по ли ти ча ра Џо на та на Еит ки на, уну ка 
чу ве ног но вин ског маг на та лор да Би вер бру ка. Еит кин је био нај-
ве ћа зве зда у успо ну Кон знер ва тив не стран ке и ве ро ва ло се да ће 
јед ног да на би ти ли дер Кон зер ва ти ва ца и по том бри тан ски пре-
ми јер. Же нид ба са Ло ли цом је у Лон до ну би ла пра ви шок јер је 
згод ни и по пу лар ни Еит кин био ви ђен да се же ни ћер ком Мар га-
рет Та чер. Он и Ло ли ца има ју тро је де це, две ћер ке и си на, и она 
је ве о ма др жа ла до свог срп ског по ре кла и сву де цу је упи са ла у 
др жа вљан ство Ср би је и у Ам ба са ди у Лон до ну им је из ва ди ла и 
па со ше. У вре ме ра та у Бо сни Еит кин је био ми ни стар у Ми ни-
стар ству од бра не и јав но је из но сио про срп ске ста во ве а твр ди-
ло се да он сто ји и иза про срп ских тек сто ва у не дељ ни ку Спек-
теј тор ко ји су по пи си ва ни псе у до ни ми ма. Би ло је гла си на да је 

СРБИ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ
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на ње го ве ста во ве има ла ути цај ње го ва же на Срп ки ња. Све се 
то, на жа лост, на кра ју не срећ но за вр ши ло. По сле по бе де Но вих 
Ла бу ри ста То ни ја Бле ра, ње му бли зак лист Гар ди јан је оп ту жио 
Еит ки на да су му не ки Ара пи пла ти ли два но ће ња у Па ри зу а да 
он то ни је при ја вио у Пар ла мен ту као по сла ник. Мно ги су ве ро-
ва ли да је то би ла Бле ро ва кам па ња, јер се пла шио да Еит кин не 
по ста не но ви ли дер Кон зер ва ти ва ца, што је би ла вр ло ве ро ват на 
мо гућ ност, што би за Бле ра ство ри ло про бле ме због Еит ки но ве 
по пу лар но сти и по ре кла. Еит кин  је он да ту жио тај лист и би ло 
је су ђе ње. По том је Гар ди јан ту жио Еит ки на да је ла гао на су ду. 
То се, ка ко је суд ре као, по ка за ло тач ним и Еит кин је осу ђен на 
две го ди не за тво ра. То ком су ђе ња ње го ва су пру га Ло ли ца је бра-
ни ла свог му жа, а из гле да да је на кра ју по су ста ла и не ке ње не 
на кнад не из ја ве су би ле коб не за пре су ду. Упр кос то ме суд је он-
да по кре нуо и по сту пак про тив Ло ли це јер ни је го во ри ла исти ну 
то ко све до че ња. Због све га што се де ша ва ло Џо на тан Еит кин и 
Ло ли ца су се раз ве ли а она је због на ја ве суд ског по ступ ка и про-
тив ње на пу сти ла Бри та ни ју. 

Кад смо већ код исто ри је има још јед на за ни мљи вост ко-
је не ма у исто ри о гра фи ји. У Ве ли кој Бри та ни ји жи ве и је ди ни 
по том ци ве ли ког срп ског са ти ри ча ра Ра до ја До ма но ви ћа. Он је 
имао дво је де це, си на Зо ра на и ћер ку Да ни цу. Син Зо ран је млад 
умро без по том ства а ћер ку Да ни цу је по сле смр ти оца и по том 
бра та слу чај до вео до Бри та ни је, где је и оста ла и за сно ва ла по-
ро ди цу. Уда ла се у шкот ску по ро ди цу Рид.  Ње ни, па та ко и До-
ма но ви ће ви је ди ни ди рект ни по том ци су да нас Бри тан ци, по ро-
ди ца Рид у ко јој, у име њи хо вог де лом срп ског  по ре кла, и дан 
да нас сви као сред ња име на има ју срп ско име. Из те по ро ди це је 
са вре ме ној  бри тан ској јав но сти бли зак по зна ти ау тор до ку мен-
тар них фил мо ва Да ни Ми лош Рид. 

У Бри та ни ји има и кр ви ве ли ког срп ског на уч ни ка Ми лу ти-
на Ми лан ко ви ћа. Ње го ва уну ка Ма ја се ов де уда ла у по ро ди цу 
бри тан ских ди пло ма та Ат кин сон и њен син је до био име Ду шан. 
Он је хи рург ор то пед у Лон до ну.  
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У сва ко днев ном жи во ту и Бри та на ца и Ср ба у бив шој Ју-
го сла ви ји сте ре о тип срп ске за јед ни це у Ве ли кој Бри та ни ји је у 
ве ли кој ме ри ство рен на пред ста ви о рат ним и ан ти ко му ни стич-
ким из бе гли ца ма ко је су бе же ћи из сво је отаџ би не сле ди ле пу-
те ве по след њег ју го сло вен ског кра ља Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа. 
Они и је су би ли то што сте ре о тип ка же али њи хов ствар ни жи вот 
је био да ле ко од кра љев ских кру го ва. У ства ри, ве ћи на њих ни је 
ни има ла не ке ве зе са кра љем и кру ном ко ји је, уо ста лом, по сле 
Дру гог свет ског ра та ма ло вре ме на про во дио у Лон до ну. И умро 
је на кра ју, 1975. го ди не, у Аме ри ци. Ве ћи на тих еми гра на та, ма-
хом из Дал ма ци је и Ср би је, је жи ве ла ве о ма те шко. Еми гран ти 
су, ина че, ту жна и не срећ на по пу ла ци ја. Бри тан ске вла сти су их 
ра се ли ле по та да шњим ин ду стриј ским цен три ма и жи ве ли су 
по при лич но си ро ма шан жи вот ка кав је де ли ла и бри тан ска рад-
нич ка кла са. Кра љев ску те му је одр жа ва ла ре ла тив но ма ла гру-
па бив ших ми ни ста ра, слу жбе ни ка мин стар ста ва и ди пло ма та, 
као и гру па гар диј ских офи ци ра. И они ни су мно го бо ље жи ве ли 
од дру гих, ба рем ве ћи на њих, али су у на ди да ће се вра ти ти у 
отаџ би ну по сле оче ки ва ног бр зог сло ма ко му ни зма про тра ћи ли 
вре ме и не што ма ло па ра што су има ли. За хва љу ју ћи та да шњем 
со ци јал ном мо де лу Бри та ни је, има ли су при ли ку да шко лу ју де-
цу, по том ство и у про се ку сва де ца та да шњих срп ских еми гра-
на та су по ста ла ви со ко о бра зо ва ни љу ди. Нај ве ћи про блем ста ре 
ди ја спо ре су би ле по де ле и пот пу на раз је ди ње ност. Иа ко су сви 
би ли ан ти ко му ни сти и мо нар хи сти, ни су при па да ли истом та-
бо ру не са мо у цр кве ном не го и у по ли тич ком сми слу. У Ве ли-
кој Бри та ни ји су се углав ном об ре ли след бе ни ци по па Ђу ји ћа 
и из Ср би је Љо ти ћа. След бе ни ци Дра же Ми хај ло ви ћа су би ли 
у ве ли кој ма њи ни у Бри та ни ји. Те ге не ра ци је, тих ими гра на та, 
ви ше не ма. Умр ли су. Њи хо во не ка да шње ме сто оку пља ња, хо-
тел „Рав на Го ра“ у Лон до ну још увек но си то име, али је, као 
и сва ки дру ги, ен гле ски хо тел, а не срп ски. У Ле сте ру је остао 
„Срп ски чет нич ки клуб“ ко ји оку пља са мо след бе ни ке и зе мља-
ке по па Ђу ји ћа. Упр кос раз ли ка ма по ве зи ва ло их је и то што су 
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би ли љу ти на Бри та ни ју јер их је из да ла. Ве ћи на љу ди из те ста-
ре еми гра ци је ни ка да ни је узе ла бри тан ске па со ше. Не дав но је 
у Лон до ну умро и по след њи жи ви ме ђу њи ма, Не над Пе тро вић. 
Био је из у зет на лич ност, пи сац и ин те лек ту а лац. Ро ђен је као де-
те офи ци ра  1925. го ди не у За гре бу, шко ло вао се у Под го ри ци, 
Са ра је ву и Бе о гра ду, а у Лон дон је сти гао са та ла сом из бе гли ца 
чет нич ког по кре та. У Лон до ну је за вр шио фа кул тет.  Об ја вио је 
де се ти не књи га, од ро ма на до по ли тич ких рас пра ва. 

Из тог бур ног вре ме на по ти чу и дво ји ца ве ро ват но нај по зна-
ти јих Ср ба у Ве ли кој Бри та ни ји. Принц Ни ко ла, мла ђи син кне за 
Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, се још пам ти у ви со ким ари сто крат ским 
кру го ви ма а Ду шко По пов, ле ген дар ни рат ни оба ве шта јац је и 
да ље ак ту е лан у исто риј ској и по ли тич кој ли те ра ту ри. Принц 
Ни ко ла (1929.) је био пи лот бри тан ског Кра љев ског ва зду хо-
плов ства. Био је из у зет но леп чо век и јед на од нај по пу лар ни јих 
лич но сти у бри тан ским ари сто крат ским кру го ви ма. На жа лост, 
по ги нуо је у ау то мо бил ској не сре ћи 1952. у бли зи ни Лон до на. 
Принц Ни ко ла је био ве ре ник се стре бри тан ске кра љи це Ели за-
бе те II, прин це зе Мар га ре те али ње го ва по ги би ја је пре ки ну ла ту 
у то вре ме нај ро ман тич ни ју при чу у Лон до ну. Та не сре ћа је, ка-
жу по зна ва о ци, у мно го ме дик ти ра ла ка сни ји ве о ма не ста би лан 
љу бав ни жи вот прин це зе Мар га ре те. Не срећ ним окол но сти ма 
принц Ни ко ла ни је ус пео да до пре до Ба кин гем ске па ла те, али 
срп ска ве за са кра љев ском по ро ди цом је већ по сто ја ла и ни је 
не ста ла. Кра љи ца Ма ри ја, же на кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе-
ви ћа, пра у ну ка је кра љи це Вик то ри је и по том ци ју го сло вен ског 
кра ља су ди рект ни ро ђа ци бри тан ске кра љев ске по ро ди це. Ка да 
је при јем у Ба кин гем ској па ла ти Ка ра ђор ђе ви ћи су на ви со ком 
сед мом ме сту ли сте зва ни ца. Са да шња кра љи ца Ели за бе та II, те 
1945. као прин це за, и њен отац краљ Џорџ VI су би ли кр ште ни 
ку мо ви си на кра ља Пе тра II Алек сан дра. Са да крун ски принц 
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је за Ба кин гем ску па ла ту ве зан и пре-
ко прин ца Фи ли па, му жа кра љи це Ели за бе те II. Ње го ва мај ка 
Алек сан дра је ван брач на ћер ка грч ког кра ља, стри ца прин ца Фи-
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ли па, ко ју је грч ки краљ ка сни је при знао и до де лио јој је ти ту лу 
прин це зе, па је крун ски принц Алек сан дар ро ђак и са прин цом 
Фи ли пом. Са прин цом Фи ли пом и Ба кин гем ском па ла том је би ла 
још јед на ве за. Нај мла ђи син кра ља Алек сан дра I принц Ан дреј, 
ко ји је је ди ни од бра ће за вр шио фа кул тет, у пр вом бра ку био је 
оже њен се стром прин ца Фи ли па, прин це зом Со фи јом. Они су се 
раз ве ли по сле јед не бол не сва ђе. Прин це за Со фи ја је у то вре ме, 
пе де се тих го ди на, ра ди ла бес плат но у јед ној лон дон ској бол ни-
ци као ме ди цин ска се стра. И он да се про не ла при ча да је има ла 
афе ру са не ким пољ ским еми гран том, сли ка ром по сле че га јој је 
принц Ан дреј на нео та кве те ле сне по вре де да је она за вр ши ла 
у бол ни ци. По сле раз во да се ни ка да ни је уда ва ла и жи ве ла је са 
кра љи цом Ели за бе том II и сво јим бра том у Ба кин гем ској па ла ти. 

Из тог бра ка принц Ан дреј и прин це за Со фи ја су има ли си-
на Кри сто фе ра Џор џа. Он је за вр шио фи зи ку и ма те ма ти ку и ра-
дио је као сред њо школ ски про фе сор у Шкот ској. Жи вео је по ву-
че но и ни ко ни је знао да му је принц Фи лип ујак, а кра љи ца-уј на. 
У ју ну 1994. го ди не вра ћао се но ћу око два са та на би ци клу од 
не ких при ја те ља и та да га је уда рио ло кал ни пи ја ни во зач. Та ко 
је по ги нуо Кри сто фер Џорџ, по то мак Ка ра ђор ђе ви ћа, Тек та да 
се у Шкот ској са зна ло ко је у ства ри био њи хов ти хи и скром ни 
про фе сор фи зи ке и ма те ма ти ке. 

Ако се већ пи ше о ве за ма Ка ра ђор ђе ви ћа и бри тан ске кра љев-
ске по ро ди це он да би тре ба ло спо ме ну ти и још јед ну ве зу - по ро-
ди цу кне за Па вла. Ма ри на, ро ђе на се стра кне ги ње Ол ге, Па вло ве 
су пру ге, би ла је уда та за Вој во ду од Јор ка, мла ђег бра та кра ља 
Џор џа V, де ду стри ца са да шње кра љи це. Вој вот ки ња Ма ри на је 
би ла ве о ма ак ти ван бо рац за срп ску ствар и нај ак тив ни ја је би ла 
у бор би да Бри та ни ја ски не ана те му са кне за Па вла као „из дај-
ни ка“. На ње но ин си сти ра ње је и принц Ни ко ла при мљен у Кра-
љев ско ва зду хо плов ство.

Ши рој бри тан ској јав но сти до дан да нас је да ле ко по зна ти-
ји и ве ро ват но ва жни ји Ду шко По пов. У ства ри, По пов је ве ро-
ват но је ди ни Ср бин ко ји је оста вио ду бо ког тра га у са вре ме ној 
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бри тан ској исто ри ји и са мим тим у ми љеу Ср ба у Бри та ни ји  је 
био нај мар кант ни ја лич ност. Ро ђен је 1912. у Ти те лу, у бо га тој 
по ро ди ци, а ве ћи део мла до сти је про вео у Бе о гра ду и Ду бров-
ни ку где су ње го ви ро ди те љи, по сле ства ра ња Кра ље ви не, има ли 
ве ли ку ку ћу. Шко ло вао се у Ен гле ској, вр ло крат ко, у Фран цу-
ској, Бе о гра ду и Фрај бур гу, у Не мач кој, где је док то ри рао пра ва 
и био хап шен због уче шћа у де мон стра ци ја ма про тив Хи тле ра. 
Го во рио је теч но че ти ри је зи ка. Пред Дру ги свет ски рат је ра-
дио као адво кат у Бе о гра ду. За вре ме Дру гог свет ског ра та био 
је је дан од нај ва жни јих бри тан ских оба ве шта ја ца. При па дао је 
јед ној нео бич ној оба ве штај ној гру пи по зна тој као „Дабл крос“ 
(Дво стру ки крст). То је гру па бри тан ских оба ве шта ја ца ко ји су 
зва нич но би ли не мач ки оба ве штај ци и ко ји су не са мо има ли не-
мач ке тај не не го су Не мач кој пла си ра ли оно што су же ле ли Бри-
тан ци. За ни мљи во је да су ау то ри те иде је, у ства ри, са ми Нем ци 
ко ји ни су мо гли из бе ћи слу жбу Хи тле ру, па су се он да на тај на-
чин бо ри ли про тив на ци стич ке вла сти. По по ва, ко ји је очи глед но 
имао ве зу са Бри тан ци ма још од пре ра та, у све то је уву као је дан 
ње гов бли зак при ја тељ са сту ди ја у Фрај бур гу, син бо га тог бро-
до вла сни ка из Хам бур га, ко ји је био ре гру то ван у оба ве штај ну 
слу жбу Рај ха. Суд би на тог при ја те ља ће ка сни је од ре ди ти суд-
би ну Ду шка По по ва. На и ме, пред сам крај Дру гог свет ског ра та 
Нем ци ухап се тог чо ве ка због сум њи да ра ди за Бри тан це и да 
тр гу је де ви за ма. На са мом кра ју, дан два пре кра ја ра та, у за тво ру 
га је не ко убио. Ка да се рат за вр шио По пов је три го ди не тра гао 
за оним ко је убио ње го вог при ја те ља. И на шао га је у Не мач кој 
и ру ка ма за да вио. Учи нио је то у уни фор ми бри тан ског офи ци-
ра што је та да би ло за бра ње но. Пре кр шио је за кон. По зван је 
у Лон дон и то му је са оп ште но. Бри тан ска вла да му је све ча но 
уру чи ла бри тан ски па сош а та да шњи краљ Џорџ VI, отац са да-
шње кра љи це, му је по кло нио јед ну Ти ци ја но ву сли ку. Уз сву 
за хвал ност и бри тан ски па сош зва нич но је Лон дон за мо лио По-
по ва да на пу сти Ве ли ку Бри та ни ју. Оти шао је у Фран цу ску а од 
про да је по кло ње не Ти ци ја но ве сли ке је ку пио је дан за мак код 
Ни це, где и да нас жи ве ње го ви си но ви и дру га же на. Ни кад се 
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ви ше ни је вра тио у Бри та ни ју. То је оно што се зна, углав ном на 
осно ву књи ге ко ју је сам об ја вио 1972. Ње гов до си је, ме ђу тим, у 
бри тан ском ар хи ву још увек ни је до сту пан и ни ко не зна ка да би 
мо гао би ти. За ни мљи во је да је у Фран цу ској по сле ра та по стао 
ге не рал ни се кре тар та да шњег Европ ског по кре та из ко јег из ра-
сла ка сни ја Европ ска уни ја. Ни ка да ни је по се тио Ју го сла ви ју и 
Ср би ју и био је ве ли ки и ве о ма ак тив ни ан ти ко му ни ста. Умро је 
од ал ко хо ла 1975.       

У по след ње вре ме је об ја вље но и не ко ли ко ис тра жи вач ких 
ра до ва ко ји су ге ри шу да је ствар на ин спи ра ци ја Ије ну Фле мин гу 
за ли те рар ни лик аген та Џеј мса Бон да био упра во Ду шко По пов. 
Фле минг је као вој ни ре зер ви ста јед но вре ме ра дио  кон тра о ба-
ве штај ну за шти ту По по ву то ком ра да у Пор ту га ли ји. Ве ро ват но 
је да су се он и Фле минг ви ђа ли и по сле ра та. Дру гим ре чи ма, 
Џејмс Бонд је Ср бин. 

За ни мљи ва је и суд би на Ду шко вог ста ри јег бра та Ива на, иа-
ко он ни је ни ка да жи вео у Бри та ни ји. Иван је био ле кар у Бе о-
гра ду и оба ве штај ни кон такт Бри та ни је. То ком ра та је прак тич но 
био шеф бри тан ске оба ве штај не мре же у Ср би ји, а у тај по сао је 
би ла укљу че на и ње го ва су пру га, Срп ки ња из Укра ји не, Дра ги-
ца. По сле осло бо ђе ња Бе о гра да, пр ви дан, ру ска вој на ко ман да 
их је ухап си ла али су на ин тер вен ци ју Бри та ни је пу ште ни и на-
се ли ли се у Ита ли ји. У не раз ја шње ној ави он ској не сре ћи 1962. 
го ди не, на ле ту од Ми ла на до Ри ма, Дра ги ца је по ги ну ла. Та да 
је об ја вље но и да је са њом по ги нуо и њи хов син. То је зва нич на 
вер зи ја. Пре не ко ли ко го ди на се, ме ђу тим, по ка за ло да син ни је 
по ги нуо, да је жив и здрав и да жи ви у Аме ри ци. Иван По пов је 
ве ро вао да је ави он ску не сре ћу ор га ни зо ва ла ју го сло вен ска Уд-
ба, јер је Дра ги ца има ла ави он ску кар ту на ње го во име па да је 
он био ствар ни циљ. По сле те не сре ће Иван се од се лио из Ита-
ли је на Бар ба дос, на Ка ри бе, где се ба вио би о е нер ги јом и ту је 
и умро. Ка жу да је и он умро од ал ко хо ла. На Ка ри би ма је вре ме 
про во дио и пи сац Ијен Фле минг а Ду шко је до ста вре ме на био 
код бра та па је за то вр ло ве ро ват но да су се ста ри при ја те љи та-
мо и ви ђа ли.
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Вред на је спо ме на и суд би на Ми ло ша Стан ко ви ћа, чо ве ка 
ко ји је имао шан су да по ста не пр ви Ср бин бри тан ски ге не рал. 
Ми лош је по оцу по ре клом из Мр ча је ва ца код Кра ље ва а по мај-
ци Шко тлан ђа нин. Ро ђен је у да на шњем Зим баб веу где су та да 
ње го ви ро ди те љи жи ве ли. Отац му је био кра љев ски офи цир ко-
ји је до спео у Бри та ни ју по сле Дру гог свет ског ра та. Ми лош  је 
био ма јор па до бран ских сна га Бри та ни је, спе ци ја лац, чо век пред 
ко јим је би ла ве ли ка вој нич ка ка ри је ра. То ком ра та у Бо сни по-
слан је под име ном Мајкл Стен ли као део бри тан ских ми ров них 
сна га а у вре ме ну ге не ра ла Сер Мај кла Ро у за био му је пр ви са-
рад ник и пре во ди лац. Ка да је у Бри та ни ји на власт до шао То ни 
Блер 1997. го ди не, Аме ри кан ци су очи глед но же ле ли да на ми ре 
не ке ста ре ра чу не из Бо сне са ге не ра лом Ро у зом. Ро уз је пре вре-
ме но пен зи о ни сан. Ни шта дру го му ни су мо гли, али су осве ту 
ис ка ли ли на ње го вом пр вом са рад ни ку из Бо сне, ма јо ру Стан ко-
ви ћу. Ми лош је ухап шен у ге не рал ској шко ли под оп ту жбом да 
се у Бо сни ба вио шпи ју на жом у ко рист Ср ба. Ка ква је ка ри је ра 
би ла пред Ми ло шем мо же се са мо прет по ста ви ти, ка да је са 34 
го ди не жи во та ода бран и по слан у ге не рал ску шко лу. У за тво ру 
је про вео осам ме се ци а на ка сни јем су ђе њу оп ту жбе су од ба че-
не и по ка за ло се да је Ми лош не вин. Али, он је већ био из ба чен 
из вој не слу жбе. Он да је он ту жио Ми ни стар ство од бра не и на 
кра ју, си ла Бо га не мо ли, суд је од ба цио ње го ву ту жбу и пре су дио 
да мо ра да пла ти све суд ске тро шко ве ко ји су до сти гли 500.000 
фун ти. Ми лош је мо рао да про да све по ро дич но на сле ђе и остао 
је без иче га. 

Ста ра нео бич на, ин те ре сант на вре ме на су про шла а не ма 
ви ше ни та квих љу ди. И Бри та ни ја се про ме ни ла. У да на шње 
вре ме по пу ла ци ја Ср ба у Бри та ни ји је ге не рал но ве о ма обра-
зо ва на и ве ћи на при па да ин тек ту ал ном де лу дру тва. Ср ба са да 
нај ви ше има у ис тра жи вач ким цен три ма, ма хом би о хе ми ча ра и 
ми кро би о ло га, мно ги су про фе со ри на уни вер зи те ти ма или у ве-
ли ким бан ка ма. Има, на рав но, и оних ко ји ра де као ко но ба ри у 
па бо ви ма или хо те ли ма али ве ћи на њих, у ства ри, има фа кул тет-
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ске ди пло ме у џе пу. Је дан део је углав ном у гра ђе вин ским по сло-
ви ма што је, по себ но у Лон до ну, ве о ма до бро пла ћен по сао. И ту 
има свр ше них ле ка ра и ин же ње ра, али због ра зних раз ло га ра де 
као „бил де ри“. Да на шње ге не ра ци је Бри та ни је, ме ђу тим, Ср бе 
ве зу ју за не ке дру ге љу де, пре све га све га ов да шње фуд ба ле ре из 
Ср би је. На пр вом ме сту је Не ма ња Ви дић, ка пи тен Ман че стер 
ју нај те да а по том и Бра ни слав Ба не Ива но вић, стуб од бра не Чел-
си ја. Ма да, ка да је реч о Чел си ју, ста ри ји на ви ја чи се са мно го 
ви ше ен ту зи ја зма се ћа ју, би ло је то дру го вре ме, гол ма на Пе тра 
Бо ро те ко ји је за њих, ка ко ка жу, остао „не пре ва зи ђен лик“. По-
себ но у ши ро кој јав но сти у ово вре ме при су тан Не ма ња Ви дић, 
јер по ста ти ка пи тен нај ве ћег бри тан ског клу ба је за и ста ве ли ки 
успех. Вр ло се че сто де ша ва у сва ко днев ном жи во ту да обич ни 
љу ди, ка да чу ју да је не ко срп ског по ре кла, од мах ка жу „а, Не ма-
ња Ви дић“. На не ки на чин, Ви дић је за Ср бе у Бри та ни ји учи нио 
ви ше не го би ло ко ји ди пло ма та или по ли ти чар. Има, на рав но, у 
Бри та ни ји и дру гих ве о ма успе шних Ср ба, али њи хо ви по сло ви 
ни су то ли ко ме диј ски при сут ни, па ни ко и не зна за њих. Има 
до ста на уч ни ка и уни вер зи тет ских про фе со ра, ма хом у тех нич-
ким на у ка ма ко ји су у Бри та ни ју до шли са ди пло ма ма из Ср би-
је. По след њих го ди на, ве ро ват но, не ко ли ко хи ља да мла дих љу ди 
из Ср би је до ла зи у Бри та ни ју на сту ди је, ма хом пост ди плом ске. 
Мно ги од њих и оста ју у Бри та ни ји па се срп ска за јед ни ца сва ке 
го ди не и уве ћа ва. 

Ви де ли смо у прет ход ном де лу овог тек ста ка ко је Ло ли ца 
Еит кин, као су пру га та да пер спек тив ног по ли ти ча ра,  суд би ном  
про ма ши ла да стиг не до Да у нинг стри та број 10, ре зи ден ци је 
бри тан ског пре ми је ра. Али, јед на Срп ки ња је ипак сти гла до 
те нај по зна ти је свет ске адре се. То је мод на кре а тор ка Рок сан-
да Илин чић. На и ме, су пру га ак ту ел ног бри тан ског пре ми је ра 
Деј ви да Ка ме ро на, Са ман та Ка ме рон, и са ма мод ни кре а тор, ис-
кљу чи во но си кре а ци је Рок сан де Илин чић па је та ко срп ски род, 
ма кар и кроз мо ду, при су тан у вр ху бри тан ске вла сти. И са ма 
Са ман та Ка ме рон, по сле не ког све ча ног при је ма или ба ла, увек 
јав но на гла ша ва да но си кре а ци је „срп ске кре а тор ке Рок сан де 
Илин чић“. 
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  Ге не рал но, Ср би у Ве ли кој Бри та ни ји су ве о ма вред ни и 
углед ни рад ни ци. Мно ги од њих ра де и по два по сла са мо да 
би оства ри ли сво је пла но ве и ско ро да је за не мар љив, го то во да 
их не ма, број Ср ба ко ји се осла ња ју на со ци јал ну по моћ. То је 
не што што Ср ба за и ста раз ли ку је од дру гих до се ље нич ких за-
јед ни ца.  Вре ме, ме ђу тим, чи ни сво је и не ка ко, ути сак је, срп ска 
за јед ни ца се не ка ко рас та че, из у зет но је сла бо ор га ни зо ва на и 
по ве за на. Нај ве ћи сте пен со ли дар но сти, по ве за но сти и раз у ме-
ва ња, био је то ком ра то ва у бив шој Ју го сла ви ји. Та да је у Ве ли кој 
Бри та ни ји де ло ва ло 16 срп ских удру же ња и дру шта ва. Том, за 
мно ге срп ске хро ни ча ре, нео бич ном про це су у ве ли кој ме ри је 
до при не ла  у то вре ме Ам ба са да СР Ју го сла ви је. Та да је по пр ви 
пут Ам ба са да отво ри ла вра та свим Ср би ма, без об зи ра ко јег су 
опре де ље ња, од крун ског прин ца Алек сан дра до рас кол нич ког 
по па Зе би ћа из Бир мин ге ма. То је за и ста би ло нео бич но вре ме 
срп ске со ли дар но сти. За ни мљи во је да та кав сте пен со ли дар но-
сти и за јед ни штва ни је био, не у тој ме ри, то ком бом бар до ва-
ња Ср би је 1999. го ди не. Ве ћи на срп ске за јед ни це у Бри та ни ји је 
сва ко днев но ор га ни зо ва ла де мон стра ци је у Лон до ну и дру гим 
ве ћим цен три ма про тив ва зду шне агре си је на Ср би ју, али би ло је 
мно го и оних ко ји су по др жа ва ли НА ТО бом бар до ва ње и јед ном 
су чак ор га ни зо ва ли и де мон стра ци је по др шке тој ак ци ји ис пред 
Ам ба са де СР Ју го сла ви је. На жа лост, не ки од ор га ни за то ра тог 
срам ног ску па су ка сни је, по сле 2001. го ди не, по ста ли и ми ни-
стри у Бе о гра ду, ди пло ма те и са вет ни ци пред сед ни ка Ср би је Бо-
ри са Та ди ћа. 

Ка ко су ра то ви пре ста ја ли и санк ци је уки да не по ла ко је не-
ста ја ло и ус по ста вље не со ли дар но сти и ду ха за јед ни штва ме ђу 
Ср би ма. Том но вом рас ко лу је, мо ра се при зна ти, ве ли ким де лом 
до при не ла и Ам ба са да, та да још, СР Ју го сла ви је ко ја об но ви ла 
рад 2001. го ди не ка да су об но вље ни ди пло мат ски од но си Бе о-
гра да и Лон до на пре ки ну ти то ком бом бар до ва ња. Но ви са став 
Ам ба са де је по чео да пра ви не ка кве спи ско ве ко је по до бан, ко је 
био „Ми ло ше ви ћев“ а ко ни је, што је отво ри ло но ви рас кол ме ђу 
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Ср би ма. Од та да Ам ба са да, са да Ср би је, по чи ње да гу би зна чај 
ме ђу бри тан ским Ср би ма. У Ам ба са ду се ви ше не иде ни по  па-
сош. Не ма по тре бе јер је ави он ска кар та до Бе о гра да јеф ти ни ја 
од так се за но ву пут ну ис пра ву. По ла ко се не ста ја ла удру же ња 
Ср ба и од не ка да шњих 16 оста ло је са мо јед но, Срп ско дру штво. 
Ка сни је, то ком пр вих го ди на ово га ве ка осно ван је и Срп ски са-
вет Ве ли ке Бри та ни је за ко је, из у зев по вре ме них кон це ра та али 
не са мо срп ских умет ни ка, ни ко не зна шта, у ства ри, ра ди. 

Пре не ко ли ко го ди на је осно ван и Срп ски си ти клуб ко ји чи-
не мла ди љу ди углав ном за по сле ни у лон дон ском Си ти ју, у бан-
ка ма и ве ли ким ком па ни ја ма.  Тај клуб углав ном јед ном ме сеч но 
ор га ни зу је жур ке у ка фа на ма ко је су при ли ка да се мла ди Ср би у 
Лон до ну оку пе. Исто вре ме но је клуб бли ско по ве зан са вла сти-
ма у Бе о гра ду али и да ље ни ко тач но не зна шта ра ди и ко га, у 
ства ри, ти љу ди пред ста вља ју. Ка да је у Бе о гра ду ус по ста вљен 
Са вет ди ја спо ре он да углав ном тај Си ти клуб би ра пред став ни-
ке Ср ба из Ве ли ке Бри та ни је, ко ји има ју два чла на у том са ве ту. 
Али, ни ко ме ме ђу Ср би ма у Бри та ни ји ни је ја сно ко га ти иза бра-
ни пред ста вља ју и ко су они. У осно ви, срп ска за јед ни ца као ор-
га ни за ци ја, као иден ти тет, не по сто ји. За ни мљи во је да тај Си ти 
клуб углав ном во де не ки мла ди љу ди ко ји су у Бри та ни ју до шли 
из Аме ри ке.

Ве ли ки је про блем и то што у Бри та ни ји не по сто ји до пун-
ска шко ла на срп ском је зи ку. Не ка да је по сто ја ла, у вре ме бив ше 
Ју го сла ви је, али не ви ше. Срп ско дру штво то ком ле та ор га ни зу је 
кур се ве срп ског је зи ка а по вре ме но при Срп ској цр кви у Лон до-
ну де лу је до пун ска шко ла ма да ве о ма не у спе шно, јер не ма сред-
ста ва за озбиљ ни ју ор га ни за ци ју. Шко ла је ве о ма ва жан про блем, 
јер у Бри та ни ји већ жи ви не ко ли ко ге не ра ци ја Ср ба ро ђе них у 
овој зе мљи. Ни је за не мар љив број оних ко ји не зна ју срп ски је-
зик и вре ме ном гу бе ве зу са соп стве ним на ро дом. За ни мљи во је, 
ме ђу тим, да су мла де ге не ра ци је Ср ба у Бри та ни ји да ле ко ви ше 
за ин те ре со ва не за Ср би ју и срп ски на род не го њи хо ви ро ди те-
љи. Има и слу ча је ва ка да ро ди те љи на мер но спре ча ва ју сво ју де-
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цу да уче срп ски је зик и он да ка да ве ру ју да су их од вра ти ли од 
Ср би је и Ср ба до би ју по зив из шко ле са при мед бом да су њи хо ва 
де ца срп ски на ци о на ли сти. А не зна ју срп ски. Мла ди љу ди за-
и ста же ле да при па да ју свом на ро ду што је из у зет но за ни мљив 
про цес ме ђу бри тан ским Ср би ма. У тој њи хо вој же љи про блем 
је, по ред не по сто ја ња шко ле, и ско ро ни ка ква ин фор ма тив на 
мре жа. Тре нут но, са мо јед на гру па мла дих ен ту зи ја ста из Ле-
сте ра пра ви ин фор ма тив ни лист за бри тан ске Ср бе. Пр во је био 
штам пан сва ке не де ље а са да, због не до стат ка сред ста ва, иде као 
ин тер нет не дељ ник и зо ве „Бри тић“. И Срп ско дру штво штам па 
свој бил тен јед ном ме сеч но или јед ном у два ме се ца. И то је све. 

Ни је уоп ште ја сно за што Ср би не ко ри сте за кон ске мо гућ-
но сти ко је им да ју бри тан ски за ко ни. Пре ма тим за ко ни ма сва ка 
ет нич ка за јед ни ца ко ја има ви ше од де сет хи ља да чла но ва има 
пра во да бри тан ска вла да фи нан си ра до пун ску шко лу на ма тер-
њем је зи ку, кул тур не про гра ме и ин фор ма тив ну мре жу. По ља ци 
и ки пар ски Гр ци, на при мер, на тај на чин има ју и сво је ра дио 
ста ни це, но ви не, Ки пра ни чак и те ле ви зи ју. Ср би ни ка ко да се 
ор га ни зу ју. У Лон до ну, на при мер, не ма ни је дан срп ски ре сто-
ран. Има ре сто ра на чи ји су вла сни ци Ср би, али не ма срп ских 
ре сто ра на, са срп ском хра ном и пи ћем. А не ма ет нич ке за јед ни-
це ко ја не ма сво је на ци о нал не ре сто ра не. То ком го ди на, до ду ше, 
мно го је Ср ба отва ра ло срп ске на ци о нал не ре сто ра не али су их 
бр зо за тва ра ли, или од њих пра ви ли ита ли јан ске, јер, ка жу, не ма 
го сти ју. Је ди ни срп ски ре сто ран ко ји је оп стао је у цр кве ног до-
му по ред цр кве, али он је ви ше по лу за тво ре ног ти па. 

Слич но је и са њи хо вом по ли тич ком ор га ни зо ва но шћу. Са 
то ли ким бро јем и то ли ком ду жи ном жи во та у Бри та ни ји би ло 
би са свим при род но да Ср би има ју и не ког свог пред став ни ка 
у Пар ла мен ту, свог по сла ни ка. Али, не ма ју. Дру ги на ро ди ко ји 
чи не ет нич ке за јед ни це има ју сво је љу де ме ђу по сла ни ци ма и то 
ме ђу раз ли чи тим пар ла мен тар ним стран ка ма. То је и ин те рес са-
мих стра на ка а за из бо ре по сла ни ка не би био про блем јер сва ка 
пар ти је та кве љу де кан ди ду је у из бор ним је ди ни ца ма где има ју 
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си гу ран про лаз. То се до да нас још ни је де си ло. По сто ји и про-
блем не за ин те ре со ва но сти Ср ба чи ји је жи вот у Бри та ни ји од у-
век, и још увек, оп те ре ћен исто ри јом, по ли тич ким зби ва њи ма. 

Нео би чан је од но са Бри та ни је и Ср ба. По сле Пр вог свет ског 
ра та, ка да је Бри та ни ја 28. ју ни про гла си ла сво јим др жав ним 
пра зни ком, Да ном Ко со ва, и ка да су би ла жи ва се ћа ња на око 600 
бри тан ских ме ди цин ских се ста ра и ле ка ра до бро во ља ца у Ср би-
ји до шло се до бом бар до ва ња Ср би је и до то га да је Бри та ни ја, 
уз Ир ску, је ди на зе мља у Евро пи ко ја још увек за гра ђа не Ср би је 
има ви зе. По сле Дру гог свет ског ра та ди ја спо ра је углав ном би ла 
из бе глич ка због ко му ни зма и ве ћи на њих је та да би ла у уве ре њу 
да је Бри та ни ја из да ла Ср бе и кра ља, јер је по др жа ла Ти та и ко-
му ни зам. У но ви је вре ме се де си ло бом бар до ва ње Ср би је чи ји је 
је дан од пред вод ни ка би ла и бри тан ска вла да, па је и то до дат но 
уда љи ло Ср бе од би ло ка квог по ли тич ког ан га жма на у Ве ли кој 
Бри та ни ји. Део не за ин те ре со ва но сти до ла зи и од уве ре ња да они 
жи ве при вре ме но у Бри та ни ји, да ће се сва ки час вра ти ти али 
ве ћи на оста је це ли жи вот ма да се у по след ње вре ме све ви ше 
мла дих љу ди, по го то во оних са де цом, вра ћа ју у Ср би ју. 

Је ди но ме сто ка кве-та кве са бор но сти Ср ба у Бри та ни ји, ме-
сто где се ипак мо гу оку пи ти и сре сти, је сте Срп ска пра во слав-
на цр ква. Цр ква има па ро хи је у це лој Бри та ни ји али цр кве, цр-
кве не објек те, са мо у Лон до ну и Бир мин ге му. Цр ква се на ла зи 
у за пад ном Лон до ну, где ве ћи на Ср ба и жи ви, и сме ште на је у 
ста рој Ан гли кан ској цр кви из гра ђе ној 1903. По ред цр кве и ка-
сни је из гра ђен цр кве ни дом. Срп ска цр ква у Лон до ну је вла сник 
и је ди ног срп ског гро бља у бри тан ској пре сто ни ци, у Бру кву ду, 
у Са ри ју на са мом ју гу гра да. У Бир мин ге му је цр ква са гра ђе на 
сре ди ном се дам де се тих го ди на про шлог ве ка.  У дру гим ме сти-
ма где по сто је све ште ни ци ко ри сте се углав ном ру ске и грч ке 
цр кве. Вра та Цр кве су за и ста отво ре на за све љу де, би ли вер-
ни ци или не би ли. Пре три го ди не, на по пи су ста нов ни штва у 
Бри та ни ји, по пр ви пут се тра жи ло из ја шња ва ње о ре ли гиј ској 
при пад но сти. Од сил них де се ти на хи ља да Ср ба у Бри та ни ји са мо 
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се њих 1.050 из ја сни ло да су вер ни ци Срп ске пра во слав не цр кве. 
А са мо у Лон до ну, на при мер, ис пред цр кве се не де љом мо гу 
ви де ти сто ти не Ср ба ко ји ту до ђу да се ви де са при ја те љи ма. Цр-
ква, ме ђу тим, не ма до вољ но ка па ци те та  а ни ин сти ту ци о нал них 
усло ва да пре у зме то ва жну уло гу са бор но сти Ср ба у Ве ли кој 
Бри та ни ји. И то упр кос чи ње ни ци да је Цр ква ус пе ла да пре ва-
зи ђе де це ниј ске раз ли ке и да ви ше не по сто ји та ко зва на рас кол-
нич ка цр ква чи ји је цен тар у Бри та ни ји био у Бир мин ге му. Али, 
ипак, ако же ли те да не ког про на ђе те и ви ди те, или чу је те ве сти,  
још увек је нај бо љи на чин до ћи не де љом пред цр кву.

СинишаЉепојевић

О ау то ру:

Си ни ша Ље по је вић је ро ђен 1956. у Мр ко њић Гра ду, БиХ. Шко ло вао се 
у Бе о гра ду. Као но ви нар ра дио у не ко ли ко ре дак ци ја а нај ду же у но вин ској 
аген ци ји Тан југ. Од 1994. до 2007. био до пи сник Тан ју га у Лон до ну, где и са да 
жи ви као сло бод ни но ви нар. Ба ви се са вре ме ном по ли тич ком исто ри јом и до 
са да об ја вио че ти ри књи ге на срп ском и јед ну на ен гле ском је зи ку.
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SRPSKI KULTURNI KLUB 

Отац Ми лун Ко стић: Пра во сла вље ће пре по ро ди ти и спа сти Ср бе

 

Про то је реј ста вро фор, Ми лун Ко стић је био ста ре ши на хра-
ма Све тог Са ве у Лон до ну од 1977-2011, пре то га је де се так го-
ди на био је на че лу хра ма Св. Тро ји це у Мел бур ну Ау стра ли ји. 
Реч ју, је дан је од углед ни јих Ср ба ди ја спо ре. Отац Ми лун Ко стић 
ро ђен је 1946. у Би о ски, код Ужи ца. Као ве о ма обра зо ван те о лог 
ко ји је упо ре до сту ди рао и кла сич ну фи ло ло ги ју, ми си о ни рио је 
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ви ше од по ла ве ка, и да нас то ра ди. Иа ко у по зним го ди на ма и 
да ље слу жи Бо гу и Ро ду. Го ди на ма је ор га ни зо вао ак ци је по мо ћи 
за отаџ би ну, срп ске кул тур не су сре те у Лон до ну, ини ци рао раз-
ли чи те про гра ме за срп ску омла ди ну. Ка ко ка же, срп ски жи ви, 
ди ше и са ња. Го во ри и на шем ра се ја њу, ле тар ги ји у Ма ти ци, о 
исто риј ској аго ни ји кроз ко ју про ла зи мо.

Оче Ми лу не, цео рад ни век по све ти ли сте ми си о на ре њу, СПЦ и 
срп ском на ро ду у ра се ја њу. Ко ли ко је то те шка и од го вор на ми си ја?

Ни је дан по сао ни је лак у ра се ја њу, али ако има те љу ба ви за 
оно што ра ди те, он да ни је дан по сао и ни је те жак. Уз ви ше на је 
ми си ја  по ма га ти свој на род и у ра се ја њу и у Отаџ би ни и ма те ри-
јал но и мо рал но. Огром на је уло га Цр кве у жи во ту на ших љу ди 
у ра се ја њу по бе ло ме све ту. Та мо где је по сто ја ла Цр ква и све-
ште ник, очу ва ли су се и све то сав ска ве ра и срп ски је зик, а та мо 
где ни је, из гу би ло се јед но, а че сто и обо је. Тре ба ло би ми мно го 
вре ме на да на ве дем при ме ре, има их је мно го.

У жи во ту сте се су сре та ли са зна чај ним љу ди ма из раз ли чи тих 
обла сти дру штве ног жи во та, бо ра ве ћи ду го у Ау стра ли ји, Ен гле ској, 
све ту. Ко га би сте из дво ји ли, ту ми слим и на стран це, али и на на ше 
су на род ни ке?

За и ста сам се за ових 40 го ди на у ди ја спо ри сре тао са мно-
гим зна чај ним љу ди ма срп ског по ре кла као и са стран ци ма. Чак 
не ка да ни сам мо гао ни са ња ти да ћу се сре сти и упо зна ти са та ко 
бит ним лич но сти ма из зе мље и све та. Су срео сам се као срп ски 
све ште ник са кра ље ви ма (бри тан ском кра љи цом, шпан ским кра-
љем и кра љи цом, грч ким кра љем и кра љи цом, бри тан ским прин-
цом Чар лсом, бри тан ским лор до ви ма и чла но ви ма пар ла мен та, 
ве ћим де лом Срп ског кра љев ског до ма од пре сто ло на след ни ка 
Алек сан дра, прин ца То ми сла ва и дру гих прин че ва и прин це за.) 
Имао сам при ли ку да упо знам и мно ге јав не лич но сти из све-
та али и бив ше Ју го сла ви је или Ср би је. Упо знао сам и аме рич-



233

ког пу ков ни ка Оли ве ра Нор та, од Нор та сам до био две ау тор ске 
књи ге на по клон. Сре тао сам и пред сед ни ке и пот пред сед ни ке 
на ше др жа ве, на ше ди пло мат ске пред став ни ке, пи сце, на уч ни ке, 
ин те лек ту ал це и мно ге зна чај не лич но сти. Срео сам мно ге мо-
нар хи сте и ан ти мо на р хи сте. Ни је ми би ло те шко да раз го ва рам и 
са јед ним и са дру гим. За ме не је сва ки Ср бин зна ча јан без об зи-
ра шта је и ко ли ко по сти гао у ту ђи ни и тру дио сам се да ни ка да 
не де лим Ср бе на бо га те и си ро ма шне, уче не и не у че не, из ових 
или оних кра је ва. Та ко сам че сто био ту жан кад чу јем овај је 
Ср би ја нац, овај Бо са нац, Ли ча нин, Дал ма ти нац, Ла ла, Ера, овај 
ко му ни ста, или на ци о на ли ста, овај ве ли ки, а овај ма ли Ср бин. 
Тру дио сам се да сва ко ме ка жем да не по сто ји ве ли ки или ма ли 
Ср бин, не го по сто ји Ср бин. Да кле, или је си Ср бин или ни си! 
Пра вог Ср би на тре ба да кра се хри шћан ске вр ли не, а то су ве ра, 
до бро та, по ште ње, ра ди ност, по ро дич ност и дру ге вр ли не ко је су 
кра си ле и на ше ве ли ке прет ке.

 Ис при чај те нам о Ва шим пр вим ду хов ним ко ра ци ма и ис
ку стви ма.

Мо ји пр ви ду хов ни ко ра ци ве зу ју се за нај ра ни је де тињ ство. 
На ши ро ди те љи, ма те ри јал но вр ло си ро ма шни, би ли су ду хов но 
вр ло бо га ти па су ту сво ју ду хов ност и пра вил но па три јар хал но 
вас пи та ње пре не ли на нас сво ју де цу. Учи ли су нас ве ри у Бо-
га ко ји све ви ди и све зна. Го во ри ли су нам да би ви ше во ле ли 
да про си мо да би жи ве ли не го да не што од не ко га, не дај Бо же, 
укра де мо. Нас че ти ри бра та и три се стре ра сли смо под те шким 
усло ви ма, али у ве ли кој љу ба ви јед них пре ма дру ги ма та ко да 
ни ка да ни је би ло не спо ра зу ма ме ђу на ма. Увек смо се осла ња-
ли јед ни на дру ге и по ма га ли јед ни дру ги ма. За то смо нај ви ше 
за хвал ни до брим и му дрим ро ди те љи ма и сви смо, са по мо ћу 
Бож јом, на шли сво је ме сто под сун цем. Од ма лих но гу во лео сам 
Бо га и Цр кву, а кроз то и све љу де. То је не што што сам сте као на 
до ма ћем ог њи шту. За то ве ру јем да је тач на она на род на по сло-

СРПСКИ КУЛТУРНИ КЛУБ
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ви ца „Ка ква те ко лев ка за њи ха та ква те мо ти ка за ко па“. У вре ме 
ка да је у на шој зе мљи вла дао без бо жни ре жим и власт би ла без-
бо жнич ка, иа ко од ли чан ђак у основ ној шко ли, од лу чио сам се 
ипак за Бо го сло ви ју, а у то вре ме по ћи у Бо го сло ви ју зна чи ло је 
све сно жр тво ва ти се бе за не ке ви ше ду хов не иде а ле. И ни ка да се 
ни сам због то га по ка јао. По ред Све то га Са ве од свих ду хов ни ка 
срп ских и жи вих и мр твих, нај ја чи пе чат оста вио је на ме не Св. 
Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић. Бла го на ма што смо га има ли и 
што га има мо. Ка мо сре ће да пред сед ник Ср би је по де ли сва ком 
ми ни стру и по сла ни ку и слу жбе ни ку по јед ну ње го ву књи жи цу 
са на сло вом „Не кра ди др жа ву“. То тре ба сва ки Ср бин да про-
чи та.

Ско ро де це ни ју сте слу жбо ва ли у Ау стра ли ји. Ка кве ути ске но си
те, ка ко је из гле дао та да ду хов ни жи вот срп ског на ро да на том да ле
ком кон ти нен ту?

У Ау стра ли ју смо мо ја су пру га До бри ла и ја до шли са вр ло 
ма ло ис ку ства, али са пу но иде а ла. Ја све ште ник, она учи те љи-
ца.Тек  кад смо та мо сти гли схва ти ли смо за што нам је вла ди ка 
Ла врен ти је ре као да наш на род у Ау стра ли ји по тре бу је све ште-
ни ка ви ше не го пу сти ња кап во де. Да ни смо би ли мла ди, здра-
ви и пу ни иде а ла те шко би смо се та мо одр жа ли. Сти гли смо у 
Ау стра ли ју у вре ме не срећ ног срп ског рас ко ла и срп ске по де ле. 
Вр ло ма ла цр кви ца Св. Са ве у Мел бур ну, би ла је у ру ка ма рас-
кол ни ка. Они ко ји су оста ли уз Мај ку цр кву у Отаџ би ни из нај-
ми ли су ан гли кан ску цр кву Св. Мар ка за Бо го слу же ња. Ми смо 
нај пре ста но ва ли код дво ји це бра ће Сре те но ви ћа, еми гра на та 
ко ји су та мо сти гли од мах по сле Дру гог свет ског ра та. Ка сни је 
смо до би ли стан у др жав ној згра ди на 18. спра ту где смо оста ли 
све вре ме. И по ред свих те шко ћа одр жа ва на су ре дов на Бо го-
слу же ња не де љом и пра зни ком и Ср би су по че ли да се све ви ше 
оку пља ју. Осно ва ли смо и шко лу срп ског је зи ка ко ја је ра ди ла са 
ве ли ким успе хом. Осо бље ју го сло вен ског ко му ни стич ког кон зу-



235

ла та тру ди ло се да нас оме та што је мо гу ће ви ше да не успе мо. 
Да кле и та мо, као и у зе мљи, Цр ква се сма тра ла не при ја тељ ском 
уста но вом. На жа лост, то се нај ви ше од ра жа ва ло код срп ских ко-
му ни ста. О то ме бих мо гао при ча ти са ти ма. Но, Бо гу хва ла, са да 
је то про шлост. По сле три го ди не слу же ња у ту ђој цр кви, ку пи ли 
смо цр кву од ан гли ка на ца за на ше по тре бе. Би ла је то пр ва срп-
ска цр ква Св. Тро ји це. Ка сни је се по ди гло још се дам срп ских цр-
ка ва у Мел бур ну и око ли ни. Шта је зна чи ло ка да смо ку пи ли сво-
ју цр кву нај бо љи је до каз што су Ср би оста вља ли сво је по сло ве 
и по два или три да на до ла зи ли да бес плат но ра де на уре ђе њу 
цр кве и око ли не. По че ла се оку пља ти на ша омла ди на. Ср би су 
по че ли сво ју де цу да до во де у цр кву и шко лу. Ка да смо по шли 
на но ву па ро хи ју у Ен гле ску, оста ви ли смо у Мел бур ну ку пљен 
храм и сре ђе ну цр кву а и шко лу ко ју ће, са успе хом, про ду жи ти 
на ши на след ни ци на тој па ро хи ји.

Ка ко до жи вља ва те Ен гле ску, бу ду ћи да сте та мо ре ла тив но ду го 
са по ро ди цом? Ка кви су ва ши ути сци, ка ко Ен гле зи до жи вља ва ју Ср бе, 
с об зи ром да смо као на род са та ни зо ва ни?

У Ен гле ску смо сти гли из Ау стра ли је ма ја 1977.  Би ли смо 
та да До бри ла и ја бо га ти ји за дво је де це. У Ау стра ли ји су нам се 
ро ди ли Смиљ ка и Сте ван а ка сни је у Ен гле ској и Ми ле на. Сви су 
они за вр ши ли фа кул те те и да нас су сво ји љу ди. Би ла је са свим 
дру га при ча ка да смо сти гли у Ен гле ску. Ту је већ би ла цр ква и 
Срп ски цен тар. На сле дио сам ис ку сног про ту Ми ло ја Ни ко ли ћа. 
Ср би су у Ен гле ској до ста би ли ура ди ли и ство ри ли. Да на шњи 
храм Св. Са ве у Лон до ну пре у ре ђен је од не ка да шње ан гли кан-
ске цр кве Св. Ко лум ба, ко ја је зи да на 1903. у об ли ку ба зи ли ке. 
Храм је ку пљен до бро вољ ним при ло зи ма Ср ба и ве ли ком по-
мо ћи при ја те ља Бри та на ца, пр вен стве но ве ли ке до бро твор ке 
срп ског на ро да из Пр вог свет ског ра та ле ди Пе џет. Осве ће ње је 
оба вио вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић 1952. у при су ству кра ља 
Пе тра II и пре ко 4.000 Ср ба из це ле Ен гле ске. Гра ђе ви на је вр ло 
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про стра на, тро брод на ба зи ли ка са скром ним ен те ри је ром од ци-
гле. Укра ше на је пре ле пим фре ска ма ко је су ма хом ко пи је де ла 
са зи до ва срп ских ма на сти ра 13. ве ка са Ко со ва и Ме то хи је.

Да кле, тре ба ло је са мо про ду жи ти и све то одр жа ти и уна-
пре ди ти. Ен гле ска је зе мља са из гра ђе ном де мо кра ти јом, ди пло-
ма ти јом и прав ним си сте мом. Има те осе ћај да све има ју и да им 
ни шта не не до ста је. Пру жи ли су нам го сто прим ство као и мно-
гим дру гим Ср би ма у то ку и из ме ђу Пр вог и Дру гог свет ског 
ра та, а на ро чи то по сле Дру гог св. ра та на че му тре ба да бу де мо 
за хвал ни. Са та ни за ци ја Ср ба се до го ди ла у то ку овог по след њег 
ра та и рас па да Ју го сла ви је за што смо де ли мич но кри ви и ми Ср-
би, али мно го ви ше сви дру ги, а нај ви ше ве ли ке си ле За па да, ко је 
су та ко хте ле и же ле ле због сво јих им пе ри јал них ин те ре са.

Ко ли ко мо же да по мог не СПЦ на За па ду да се не ке исти не о на ма 
раз би стре?

Срп ска цр ква се тру ди ла да срп ски на род са чу ва у сва кој 
при ли ци и у сва ком мо мен ту па је то чи ни ла и у то ку овог по-
след њег не срећ ног ра та. Да би смо се бо ри ли са на па ди ма на Ср-
бе и Ср би ју осно ва ли смо, при цр кви, у Лон до ну, Срп ски ин фор-
ма тив ни цен тар, ко ји је за све вре ме су ко ба де ло вао и отва рао 
очи мно ги ма по ка зу ју ћи исти ну ко ли ко год је то би ло у на шој 
мо ћи. Пи са ли смо, и као уста но ве и по је дин ци члан ке за но ви не, 
али мно ги ни су об ја вље ни из по зна тих раз ло га, ме диј ске бло ка-
де. По ред то га сла ли смо не пре кид ну по моћ, ка ко у нов цу та ко 
и у ства ри ма, угро же ним Ср би ма ши ром Ју го сла ви је, али и дру-
ги ма. По моћ смо пру жа ли сви ма ко ји ма је она би ла по треб на. 
Кад нам на род стра да мо ра се по мо ћи. Ср би и у Цр кви и ван 
цр кве уче ство ва ли су на сва ко днев ним де мон стра ци ја ма то ком 
бом бар до ва ња и про те ство ва ли због не прав де ко ја нам се чи ни 
од стра не моћ них и ја ких. Ка ко та да, та ко и са да, у Лон до ну се 
тру ди мо да пра вич но и пра вед но осли ка мо и опи ше мо до га ђа је 
и зби ва ња из то га не срећ ног пе ри о да, ко ји нас све бо ли. Чи ни-
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мо све што мо же мо да про ме ни мо на мет ну ту сли ку о Ср би ји. Ту 
мо ра мо сло жно сви да де лу је мо и ре чи ма и при ме ром ка ко наш 
на род у Ср би ји та ко и Ср би у ди ја спо ри. У овом по гле ду не сме-
мо да се умо ри мо. То је наш стал ни крст ко ји но си мо кроз исто-
ри ју и као да без ње га не мо же мо. За то наш пе сник у ем гра ци ји 
Ми лан Пе тро вић у јед ној сво јој пе сми ка же: „О, ка да би ми свој 
крст дру гом да ли ме се ви ше не би Ср би зва ли“.

Ка ко је у Лон до ну ор га ни зо ва на СПЦ и ка ко функ ци о ни ше?

Срп ска цр ква у Лон до ну је вр ло до бро ор га ни зо ва на. У вре-
ме про те Ми ло ја Ни ко ли ћа из гра ђен је био срп ски цен тар „Дом 
вла ди ке Ни ко ла ја“ а од ан гли ка на ца је до би јен ве ли ки храм на 
упо тре бу. По мом до ла ску у Лон дон ка да су се при ли ке по че ле 
да ме ња ју, од лу чи ли смо да и храм от ку пи мо од ан гли ка на ца што 
смо и ус пе ли. Ка сни је смо до гра ди ли учи о ни це за ђа ке, из над 
ве ли ке са ле До ма епи ско па Ни ко ла ја, а по том ку пи ли зе мљи ште 
за Срп ско пра во слав но цр кве но гро бље у Бру кву ду код Лон до на. 
Та ко да нас срп ска за јед ни ца у Лон до ну има свој храм Св. Са ве, 
Дом Св. Епи ско па Ни ко ла ја, ко ји је и срп ски цен тар. Има мо и 
Срп ску не дељ ну шко лу, Ко ло срп ских се ста ра „Ко сов ка де вој-
ка“, цр кве ни хор, цр кве ну би бли о те ку, Ду хов ну за јед ни цу „Св. 
Алим пи је Столп ни ик“, Фол клор ну гру пу „Раст ко“ и цр кве но 
гро бље. Срп ска цр кве на оп шти на у Лон до ну спа да ме ђу нај ак-
тив ни је у Евро пи! Што се ти че бро ја вер ни ка у овом се ку лар ном 
вре ме ну, при ли ча но љу ди до ла зи у Цр кву на сва ку слу жбу, а на-
ро чи то о ве ли ким пра зни ци ма као што су Бо жић, Вас крс, сла ва. 
Ипак, с об зи ром на ве ли ки број Ср ба у Лон до ну, Цр ква би сва ке 
не де ље мо гла да бу де пре пу на. Зна чи да је ве ли ки број и оних 
Ср ба ко ји рет ко или ни ка да не до ла зе у сво ју Цр кву.

Ви сте се у то ку по лу ве ков не све ште нич ке ми си је су сре та ли, и су
сре ће те, на шу еми гра ци ју. По го то ву, ону ко ја је 1941. мо ра ла да на пу
сти Ср би ју, Ју го сла ви ју, до ла ском ко му ни стич ког ре жи ма и Бро за. Ко
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ли ко су они па ти ли за сво јим на ро дом, и да ли код не ких или њи хо вих 
по то ма ка, по сто ји  ин те ре со ва ње да до ђу у Ср би ју?

Су сре тао сам и су сре ћем још увек на ше еми гран те ко ји су у 
то ку и по сле Дру гог св. ра та сти за ли у Бри та ни ју а мо ра ли да на-
пу сте Отаџ би ну, ми лом, или си лом. Мно ги од њих уми ра ли су са 
же љом да се по ја ви сло бо да у Ср би ји и да се вра те у њу ми сле ћи 
и го во ре ћи стал но о Ср би ји. Ма ло је оних ко ји су за бо ра ви ли на 
свој за ви чај. У то сам се мно го пу та уве рио ка да год сам се су-
ре тао са Ср би ма би ло у Ау стра ли ји, Евро пи или Аме ри ци. Наш 
пи сац Дан ко По по вић је у сво јој књи зи „На Кр сту и рас кр шћу“ 
об ја вље ну у Ка на ди 1998. на пи сао:„ …Гор чи ну ли ше но сти на де на 
по вра так ис ку си ли су мно ги из гна ни ци (срп ска по ли тич ка еми-
гра ци ја), ко ји су на по чет ку свог ег зо ду са по ве ро ва ли да је ко му-
ни стич ки ре жим у Ср би ји за вла дао за у век … На да на по вра так је 
не што без че га не мо же ду ша… Ису ви ше је за људ ску ду шу да се 
без те на де от ки не од те ла свог на ро да…“ Сва ки наш из гна ник, 
у то сам се уве рио, па тио је за сво јом зе мљом, сво јим на ро дом 
и та ко је вас пи та вао сво је по том ство. Па зар ми сли те да има не-
ко од по то ма ка то га де ла на шег на ро да ко не би же лео да до ђе у 
Ср би ју? Та же ља је са да све ве ћа и све ви ше мла дих Ср ба до ла зи 
у Отаџ би ну. Они тра же сво је ко ре не. Ка да би др жа ва Ср би ја па-
мет ни је во ди ла по ли ти ку пре ма еми гра ци ји, бо љу и леп шу пе-
сму би пе ва ла, у то сам убе ђен.

Шта ми сли те о ква ли те ту на ше ди пло ма ти је, бу ду ћи да сте се 
че сто су сре та ли са њи ма у ино стран ству, па и да нас?

У до ба ко му ни зма Цр ква и ди пло мат ска пред став ни штва 
ни су има ли мно го за јед нич ког. На жа лост,  ју го сло вен ска ди пло-
ма ти ја је ра ди ла про тив СПЦ у ди ја спо ри. Са да су се ства ри до-
ста из ме ни ле. До ла ском др Вла де те Јан ко ви ћа за ам ба са до ра у 
Лон дон, све се из ме ни ло, на бо ље. Не са мо да је до стој но у Бри-
та ни ји пред ста вљао др жа ву, не го и цр кву. Он сам је сва ки пут ка-
да је био сло бо дан до ла зио на бо го слу же ња, ста јао са вер ни ци ма 
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у све ти њи, не тра же ћи спе ци јал но ме сто, ни ти по се бан трет ман. 
И ње го ви на след ни ци про ду жи ли су да са ра ђу ју са Цр квом што 
је до бро и за др жа ву и за цр кву, а нај ви ше за на род у ра се ја њу. 
Ипак да ка жем, ми слим да би ди пло мат ски пред став ни ци Ср би-
је тре ба ло бо ље да се при пре ма ју за та ко ва жну слу жбу и да се 
још ви ше уз ди жу у ди пло ма ти ји, да би озбиљ но и до сто јан стве-
но пред ста вља ли сво ју зе мљу у све ту.

Ка ко Ви као ис ку сан ду хов ник ту ма чи те и ко мен та ри ше те ви ше
го ди шња ис ку ше ња срп ског на ро да; од це па ња ве ли ке СРЈ, НА ТО агре
си је, и бом бар до ва ња Ср би је, али и да на шње Гол го те и ко смет ске аго
ни је?

Као све ште ник сам про тив сва ког ра та јер ка ко ка же на род 
„Рат ни је ни ком брат.“ Али нам и Би бли ја ка же да је ра то ва би ло 
и би ће. Тре ба се увек бо ри ти, али на пра ве дан на чин и узда ти се 
у те шким мо мен ти ма у Бож ју по моћ. Ста ри за вет нам све до чи да 
су Је вре ји, кад год су гре ши ли, ис па шта ли од не при ја те ља, или у 
сво јој зе мљи, или од во ђе ни у роп ство. Кад су се ка ја ли Бог је на-
ла зио на чи на да их по диг не и вра ти. Ми слим да и ми Ср би тре ба 
да се вра ти мо Бо гу, сво јим на ци о нал ним ко ре ни ма и све ти ња ма 
и да се по ка је мо за све гре шке и гре хе и сво је и на ших пред ход-
ни ка, а Бог ће на ћи на чи на да нас на гра ди и по диг не. Ве ли ки је 
грех од ре ћи се Го спо да, и ми смо без Бо га жи ве ли ви ше од по ла 
ве ка! Про блем Ко со ва и Ме то хи је ти шти сва ко га Ср би на ка ко 
у Отаџ би ни та ко и у ра се ја њу. То по у зда но знам. До шли смо ту 
где је смо, нај ви ше же љом и на ме ром ве ли ких и моћ них, ко ји су 
нам на ше Све то Ко со во оте ли ра ди сво јих ин те ре са. Пре ма то ме 
у са вре ме ном све ту не ма стал них при ја те ља, али има стал них 
ин те ре са. Ми се узда мо у прав ду и исти ну, али смо ду жни као 
Ср би и на род да до при не се мо тој прав ди исти ни и да по ма же мо 
Ср бе ко ји су оста ли на оте тој нам а све тој на шој зе мљи као и све 
оне ко ји же ле да се вра те. Да нам то бу де за по вест. Стр пље ње и 
упор ност су нам са да ве о ма по треб ни, као и он да ка да смо по-
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бе ђи ва ли не по бе ди ве, и ка да смо из пе пе ла као на род вас кр са ва ли. 
Пам ће ње не сме да нас из да.

По сле ду го вре ме на упо ко је ни Ка ра ђор ђе ви ћи су на шли свој мир на 
Оплен цу!

Сма трам да је овим чи ном ис пра вље на ве ли ка не прав да пре-
ма ди на сти ји Ка ра ђор ђе ви ћа. То је до каз да се у Ср би ји си ту а ци-
ја ме ња на бо ље у на ци о нал ном и исто риј ском сми слу. Дај Бо же, 
да се про ме ни и у еко ном ском. За све то по треб но нам је пу но 
па ме ти, али и све срп ске сло ге. Ја сам по убе ђе њу ро ја ли ста и во-
лим све зе мље ко је су кра ље ви не а ево у јед ној та квој сам про вео 
ви ше од по ла сво га зе маљ ског ве ка, и уви део сам да је рет ко ко ја 
ре пу бли ка бо ља уре ђе на од не ке кра ље ви не. Знам да се мно ги са 
мном не ће сло жи ти, али ме то не бри не.

Има ли сте при ли ке на Би Би Сију да о пра во сла вљу бе се ди те у ва
шим ми ни еми си ја ма. Ка ко вам је то по шло за ру ком?

Па и ја се по ма ло чу дим. Још 1982. по зван сам из Би Би Си-ја 
да упу тим хри шћа ни ма у Ју го сла ви ји вас кр шњу по ру ку пре ко Би 
Би Си та ла са. То сам ра до учи нио. Ка сни је су ме по зва ли и по-
ну ди ли да че шће го во рим ис пред СПЦ што сам са ра до шћу при-
хва тио. Са знао сам да су ви ше слу ша о ци у Хр ват ској пра ти ли та 
мо ја из ла га ња пре ко Би Би Си-ја, не го слу ша о ци у Ср би ји. Та ко 
сам ре ла тив но че сто др жао сло во о на шој ве ри све до по след њег 
ра та ка да су еми си је уки ну те.

Че сто се вра ћа те за ви ча ју, ва шој Би о ски. Ко ли ко је за чо ве ка би
тан за ви чај?

Ни кад ни сам ни оти шао из за ви ча ја. Са мо сам те ле сно од су-
тан и вра ћам му се фи зич ки с вре ме на на вре ме. Ина че ср це, ми-
сао, сли ке де тињ ства, жи вот, па ако бу де Бож ја во ља и смрт, све 
оста је у ње му. Ср би са ко ји ма сам се су сре тао по це ло ме све ту 
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мо гли су увек чу ти, а мо гу и по све до чи ти, да сам нај че шће ци-
ти рао на шег Шан ти ћа: „Бо љи су сво ји и кр ше ви го ли, но цвјет на 
по ља куд се ту ђин кре ће.“ Ето, та кву но стал ги ју мно ги Ср би у 
ду ши но се, ма ка ко жи ве ли и ма где би ли. За то чу вај мо оно што 
има мо и што нам је Бог дао.

Шта ми сли те о иде ји гло ба ли зма? Да ли је све оно што нам се са
да де ша ва по Бо жи јем до пу ште њу?

Гло ба ли зам је де мон ска иде ја. Дај Бо же, да се ни ка да не 
оства ри, ина че се вра ћа мо у ро бо вла снич ки си стем и ро бо вла-
снич ко до ба. То је оно што ра за ра ве ру, на ци ју, по ро ди цу, мо рал, 
људ ско до сто јан ство, це ли свет. То је слу же ње са мо и је ди но бо-
гу ма мо ну. Ве ли ке кор по ра ци је и бан ка ри пот чи ња ва ју пред сед-
ни ке вла да, др жа ве и чи та ве на ро де и кон ти не те. По ме ни, гло ба-
ли зам је чи ста де мо но ло ги ја. Бог је чо ве ка ство рио као сло бод но 
би ће и дао му мо гућ ност да се опре де љу је за до бро или зло. А 
чо век ту Бо гом да ну му сло бо ду да нас нај че шће зло у по тре бља-
ва. Као што ка же на род на по сло ви ца: „Чи ни до бро не кај се, чи ни 
зло на дај се“.

А да ли ми сли те да и Ср би зло у по тре бља ва ју да ну им сло бо ду од 
Бо га?

Зар не ви ди те да су Ср би па ли у не ка кву ле тар ги ју ко ја је 
ве ли ка опа сност. Две ге не ра ци је Ср ба од ра сле су без Бо га и ви-
ше не зна ју ме ре пра вих вред но сти. Да ле ко смо се уда љи ли од 
сво јих ко ре на па нам је по треб но по ка ја ње и вра ћа ње ко ре ни ма, 
ве ри, по ро дич ном жи во ту. Про шле го ди не сам био у Ру си ји и 
уве рио се да су се ру ски ин те лек ту ал ци по ка ја ли, али не ви дим 
да се то до го ди ло и са срп ским ин те лек ту а ла ци ма, а иа ко је сте, 
то је са мо у вр ло ма лом бро ју. Ка жем ин те лек ту ал ци, за то што 
они сно се огром ну од го вор ност због аго ни је ко ја још вла да у Ср-
би ји. Они пред ста вља ју аван гар ду на ро да. Срп ски ин те лек ту ал-

СРПСКИ КУЛТУРНИ КЛУБ
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ци да нас, из гле да во ле ту ђе, и слу же ту ђи ну. Ко не во ли се бе, не 
во ли ни дру го га. За што нам је све леп ше и ми ли је што је ту ђе? То 
се че сто пи там. Ипак на дам се да ће се Ср би осве сти ти и вра ти-
ти се би, сво јим све ти ња ма, ети ци, по ро дич ном жи во ту, до бром 
вас пи та њу и ра ди но сти. Тре ба да цр пи мо сна гу из оно га што је 
до бро би ло и што је сте у на шој зе мљи и на шем на ро ду а не да се 
осла ња мо на ту ђи на као што ре че је дан пе сник: „Ко у се би сна ге 
не ма то ме ту ђа не да је ме ле ма“.

Раз го ва ра ла БиљанаЖивковић
 

Са епи тра хи љем код Кра ји шни ка и Кр сти ћа

На шао се на шим Ср би ма, ка да је нај те же; са кр стом и епи-
тра хи љем ишао је отац Ми лун до ге не ра ла Кр сти ћа, бив шег ко-
ман дан та Дрин ског кор пу са Вој ске Ре пу бли ке Срп ске у за твор, 
на се ве ру Бри та ни је. Ни су мо гли да му за бра не да се са њим 
мо ли, али су за бра ни ли да му до не се Би бли ју и мо ли тве ник.  Од-
ла зио је отац Ми лун и код Мом чи ла Кра ји шни ка у за твор Фул 
Са тон, у Јор ку. Ко ли ко су посeте срп ског све ште ни ка зна чи ле 
на шим Ср би ма у ка за ма ту, су ви шно је го во ри ти.

Пи са ни је

Све ште ник Ми лун Ко стић об ја вио књи гу пу то пи сних ре-
пор та жа и есе ја „Са по кло нич ких пу то ва ња“, књи гу „Пра во сла-
вље са Би-Би-Си та ла са“, за тим „Ков чег спа се ња“. Не ка од ових 
де ла до жи ве ла су ви ше из да ња. У штам пи је књи га „Срп ски гро-
бо ви у ту ђи ни“, ма те ри јал за ову књи гу са ку пљао је ви ше од 15 
го ди на.

По зајм ље но са сај та „Срп ски кул тур ни клуб“, Но ви Сад
http://www.srpskikulturniklub.com/otac-milun-kostic
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CRKVA SVETOG SAVE U LONDONU 

На ша цр ква је јед на од не ко ли ко срп ских пра во слав них цр-
ка ва у Ве ли кој Бри та ни ји. Под окри љем је Срп ске Па три јар ши-
је у Бе о гра ду, а при па да бри тан ско-скан ди нав ској епар хи ји на 
чи јем че лу је го спо дин епи скоп До си теј. Цр ква Све тог Са ве је 
са бор на, глав на и нај ве ћа срп ска пра во слав на цр ква у Ен гле ској.
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Ве ћи на Ср ба се на се лилo у Лон до ну yглав ном од мах по сле 
Дру гог свет ског ра та. То су ма хом би ли бив ши рат ни ци, са ве-
зни ци бри тан ске вој ске, ко ји су до шли у Ен гле ску не же ле ћи да 
се вра те у до мо ви ну где је за вла дао ко му ни стич ки ре жим. По 
ско ра шњем ра ту на те ри то ри ја ма бив ше Ју го сла ви је по ја чао се 
при лив Ср ба ко ји су бе жа ли од не да ћа узро ко ва них рас па дом та-
мо шње др жа ве. Оце њу је се да не где око 40 хи ља да Ср ба жи ви у 
Лон до ну и бли жој око ли ни.

Цр ква Све тог Са ве са зи да на је 1903. го ди не као ан гли кан-
ска цр ква по све ће на Све том Ко лум би. Ка сни је је пре у ре ђе на за 
слу жбу срп ске пра во слав не Цр кве. Осве ће ње је из вр ше но 1952. 
го ди не. Чи но деј ство вао је ве ли ки срп ски те о лог и ми сли лац, од 
ско ро и све ти тељ, вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић. Гра ђе ви на је 
вр ло про стра на, са скром ним ен те ри је ром од ци гле. Укра ше на је 
пре ле пим фре ска ма ко је су ма хом ко пи је де ла са зи до ва срп ских 
ма на сти ра 13. ве ка са под руч ја Ко со ва и Ме то хи је. По себ но је 
вред но по ме ну ти ико но стас, из ра ђен у ду бо ре зу од ора хо вог др-
ве та и бо га то укра шен ико на ма. На два па не ла су осли ка на два 
ве ли ка срп ска све ца, Све ти Са ва и отац му Све ти Си ме он.

Ис пред ол та ра су два тро на, та ко ђе из ре зба ра на у ора хо ви-
ни. Је дан је на ме њен вла ди ци, а дру ги кра љев ској по ро ди ци. На 
кра љев ском тро ну су че сто се де ли чла но ви на ше кра љев ске по-
ро ди це док су жи ве ли у из бе гли штву ов де у Лон до ну. Са по но-
сом мо же мо ре ћи да је на том тро ну се де ла и Ње но Ве ли чан ство 
Кра љи ца Ели за бе та II. Ју ла 1957. го ди не она и Ње го во Ви со чан-
ство Принц Фи лип би ли су ку мо ви на кр ште њу Ма ри је Та тја не, 
ћер ке ју го сло вен ског Прин ца Ан дри је. 

То ни је би ло пр ви пут да је бри тан ска кра љи ца би ла ку ма 
на кр ште њу чла на на ше кра љев ске по ро ди це. Два де сет че твр тог 
ок то бра 1945. го ди не, он да још увек прин це за, Ели за бе та и Ње-
го во Ви со чан ство Краљ Џорџ VI би ли су ку мо ви Прин цу Алек-
сан дру, си ну Пе тра II. Ето још јед ног при ме ра ја ке ве зе из ме ђу 
бри тан ског и срп ског на ро да.
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KOLONIJA SRPSKIH ]AKA
U FAVER[AMU U ENGLESKOJ 

(1918-1921)

1.

Пред крај Пр вог свет ског ра та, 15.VIII 1918, гру па де це по-
ре клом из Ср би је кре ну ла је из Со лу на за Фа вер шам (Faversham) 
у Ен гле ској. У гру пи је би ло укуп но де ве де сет ше сто ро де це, 
се дам де сет де ча ка и два де сет шест де вој чи ца. Де ца су би ла уз-
ра ста од шест до ше сна ест го ди на, углав ном из си ро ма шни јих 
по ро ди ца, а по сла та су та мо из „нео п ход не по тре бе да се спа су 
деч ји жи во ти ис пред оче вид не про па сти по из бе глич ким ло го-
ри ма на фрон ту“1. Пу то ва ње је тра ја ло до 24. IX 1918. Са њи ма 
је по шло не ко ли ко на став ни ка из Ср би је, а за во ђу пу та и „ше фа 
ђач ке гру пе у Фа вер ша му“ био је од ре ђен про фе сор Тре ће бе о-
град ске гим на зи је, Дра го мир Илић. 

На ше ђа ке је у Ен гле ску по сла ло Дру штво На род них брат-
ста ва, а на ро чи то се око то га ан га жо вао њи хов по ча сни се кре тар, 
го спо дин Ви љем Ворд (William Ward), ко ји је пла ни рао да спа се 

1  Ви де ти: Ар хив Ју го сла ви је, Фонд Ми ни стар ства про све те (66), Фа-
сци клу број 445, Је ди ни цу опи са 703 (АЈ 66-445-703). Сви на ред ни ци та ти у 
тек сту су из истог из во ра.
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и мно го ве ћи број на ше де це то ком ра та. Ово дру штво је, иначе, 
има ло на ме ру да се ори јен ти ше на ус по ста вља ње ве за из ме ђу 
Ен гле ске и „на ших зе ма ља“ уз по моћ ове де це. Ворд је ка сни је 
тре ба ло да до пу ту је у Ср би ју ка ко би са Ми ни стром про све те 
раз го ва рао о овом пи та њу и пла ни рао је да при ку пља но вац и ма-
те ри јал за на ста вак овог про јек та то ком свог пу то ва ња за Ка на ду 
и Аме ри ку, где је та ко ђе на ме ра вао да „го во ри о на шем на ро ду“. 
Све ово 31. I 1919. пи ше та да шњем Ми ни стру про све те Љу би 
Да ви до ви ћу по сла ник Ми ни стар ства про све те у Лон до ну Џон 
(Јо ван) Јо ва но вић. У свом пи сму он по себ но на гла ша ва ко ли ко 
је зна чај но да се овај про је кат и са рад ња са Ен гле ском на ста ве, 
по што би ово пи та ње мо гло би ти „од не до глед не ко ри сти за наш 
на род и на шу зе мљу“. По сла ник Јо ва но вић уз ово пи смо Ми ни-
стру до ста вља и де та љан из ве штај про фе со ра ко ји је за де цу за-
ду жен, о пу то ва њу до Ен гле ске и ста њу де це. При ло жен је ком-
пле тан спи сак де це са да ту ми ма ро ђе ња, по да ци ма о шко ло ва њу 
за вр ше ном у Ср би ји и о ро ди те љи ма. У пи сму сто ји да ша ље и 
фо то гра фи је сва ког де те та, као и „ки не ма то граф ски сни мак“ до-
ла ска у Лон дон и „њи хо ва ра да у Фа вер ша му“ ко ји „иде по це лој 
Ен гле ској да би иза звао што жи вље ин те ре со ва ње за ову на шу 
деч ју ко ло ни ју... и за цео наш на род ме ђу ши ром пу бли ком“.2 

Про фе сор Дра го мир Илић је 30. I 1919. на пи сао де та љан 
из ве штај о усло ви ма пу то ва ња од Со лу на до Ен гле ске, о здрав-
стве ном ста њу де це то ком пу та и по до ла ску у Ен гле ску, њи хо-
вом сме шта ју и при је му у но ву сре ди ну, као и о на ста ви ко ју су 
има ла.

Ен гле ске вој не вла сти су одо бри ле да де ца пу ту ју истим пу-
тем као и ен гле ски вој ни ци, „са истим пра ви ма“, али „са ма ло 
ве ћим удоб но сти ма“. Пу то ва ли су у ку пе и ма пр ве, дру ге и тре ће 
кла се, а ва го ни су за све вре ме пу то ва ња би ли су ви. Де ца су до-
би ја ла пу но вој нич ко сле до ва ње хра не, али ве о ма че сто и ви ше, 
„би ло у хле бу, кон зер ви са ном ме су, мар ме ла ди или ча ју“.   

2  Фо то гра фи је де це и филм се не на ла зе у фа сци кли Фон да Ми ни стар-
ства про све те.
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На бро ду су де ца до би ја ла то плу хра ну и чај кад год су их до би-
ја ли вој ни ци. Про фе сор ка же да су им по вре ме но вој ни ци ука зи-
ва ли „на ро чи ту па жњу спре ма њем спе ци јал но њи ма на ме ње ног 
пу дин га, да ва њем во ћа, сла до ле да, слат ки ши ма“.

Илић у свом из ве шта ју на во ди да су де ца то ком чи та вог пу-
то ва ња има ла „бри жљи ву ле кар ску не гу“, у ло го ри ма од стра не 
ло гор ских ле ка ра, а на пу ту од стра не „ле ка ра тран спор та“. Ис-
хра на је би ла до бра, као и хи ги јен ски усло ви то ком пу то ва ња. 
Де ца су до би ја ла де сти ло ва ну во ду за пи ће, а мо гла су да одр-
жа ва ју лич ну хи ги је ну у „вр ло ле по уде ше ним вој нич ким ку па-
ти ли ма дуж це ле пру ге“. Ипак, по је ди на де ца су се раз бо ље ва ла, 
углав ном од ма ла ри је, та ко да су по са ве ту ле ка ра оста вља на са 
од ра слим пра ти о цем у не ко ли ко бол ни ца то ком пу та. Ка сни је су 
и они, опо ра вље ни, до пу то ва ли у Фа вер шам.  

Му шка де ца су по до ла ску у Фа вер шам сме ште на у са мом 
ме сту, у згра да ма Па триџ Лејн Хо сте ла у ко ји ма су то ком ра та 
ста но ва ле де вој ке ко је су ра ди ле у обли жњим фа бри ка ма му ни-
ци је. Му шка де ца су до би ла при вре мен сме штај док се бол ни ца 
ни је исе ли ла из згра де ко ја је би ла пред ви ђе на за сме штај де це у 
Ма ун ту, не да ле ко од Фа вер ша ма, у бли зи ни ку ће у ко јој ста ну ју 
де вој чи це. Де ча ци су има ли за јед нич ке со бе за спа ва ње, со бу за 
ру ча ва ње и ку па ти ла ко ја су за до во ља ва ла хи ги јен ске усло ве. У 
пр вом сме шта ју ни је по сто ја ло игра ли ште за де цу уз ку ћу, ни је 
би ло до вољ но про сто ри ја за уче ње и игра ње, али пре се ље њем 
у дру гу, аде кват ни ју згра ду, по ме ну ти не до ста ци су от кло ње ни. 
Де ца су та мо би ла сме ште на у шест спа ва ћих со ба, пре ма уз ра-
сту, а јед на со ба је оста вље на за бо ле сне и ре кон ва ле сцен те. По-
ред ку ће се на ла зи ла ли ва да од 5-6 хек та ра ко ја је де ци слу жи ла 
као игра ли ште, и где су не ка да и де вој чи це до ла зи ле на игру. Де-
вој чи це су сме ште не у Острин џу, у бли зи ни Фа вер ша ма, та ко ђе 
у згра ди у ко јој су то ком ра та ста но ва ле де вој ке ко је су ра ди ле у 
фа бри ка ма му ни ци је.3  Сме ште не су удоб но, према могућностима

3  Фа вер шам је по знат по фа бри ка ма му ни ци је ко је су ра ни је би ле фа бри-
ке за про из вод њу екс пло зи ва. По гле да ти www.faversham.org
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Код њих је та ко ђе би ло ма ње про сто ри ја за уче ње и игра ње, а би-
ло је пла ни ра но да се за ку пи не ко ли ко про сто ри ја за учи о ни це у 
ку ћи у не по сред ној бли зи ни.

Што се ти че здрав стве ног ста ња де це по до ла ску у Ен гле ску, 
пр о фе сор Илић ка же: „Ду жи на пу та и оста ле не у год но сти скоп-
ча не са пу то ва њем у гру пи, на ро чи то у рат но вре ме, из ну ри ли 
су би ли при лич но де цу, на ро чи то не жни ју“. Чи тав пр ви ме сец је 
сто га упо тре бљен ис кљу чи во за опо ра вак од пу та. По себ ну па-
жњу по све ти ли су де ци ко ја су обо ле ла то ком пу та и не по сред но 
по до ла ску. Нај ви ше де це је обо ле ло од ма ла ри је, а док тор их је 
ре дов но оби ла зио и пре гле дао. Озбиљ ни је бо ле сна де ца упу ћи-
ва на су у бол ни цу, укуп но их је би ло за пр ва два ме се ца де ве то-
ро, а јед но де те, нај мла ђе из це ле гру пе, пре ми ну ло је од ма ла ри-
је ком пли ко ва не за па ље њем плу ћа. Де чи ји ле кар из Лон до на је 
по до ла ску де таљ но пре гле дао сву де цу и дао при мед бе о сва ком 
де те ту ко је су за пи са не у њи хо ве кар то не. У пе ри о ду кад је пи-
смо на пи са но, још увек се ја вљао по не ки слу чај ма ла ри је, али у 
по след ња два ме се ца ни јед но де те ни је упу ће но у бол ни цу, а де-
вој чи це се уоп ште ни су озбиљ ни је раз бо ље ва ле. Де ци обо ле лој 
од ма ла ри је, као и ане мич ној де ци по кла ња ла  се по себ на па жња 
и ис хра на им је би ла по ја ча на. 

Не га де це је би ла ве о ма до бра, а сва де ца се „са да осе ћа-
ју на пред на и здра ва“. Због рат них при ли ка би ло је по вре ме но 
те шко на ба ви ти оде ћу и обу ћу за та ко ве ли ки број де це, али се 
ста ње са за вр шет ком ра та по пра ви ло. Хи ги јен ски усло ви су све 
вре ме би ли ве о ма за до во ља ва ју ћи. „С об зи ром на при ли ке у ко-
ји ма су де ца би ла пре до ла ска ов де ста ње је вр ло до бро“, ка же 
про фе сор Илић.

С об зи ром на то да су де ца би ла раз ли чи тих уз ра ста (од се-
дам до ше сна ест го ди на), из ра зних дру штве них сло је ва („ве ћи-
ном из нај ни жих“), са раз ли чи тим до ма ћим вас пи та њем, а пре-
тр пе ла су и ути ца је ра зних сре ди на у ко ји ма су бо ра ви ла то ком 
ра та, до ма ћем и оп штем вас пи та њу по све ће на је по себ на па жња. 
Ме ђу де цом се вре ме ном раз ви ло дру га р ство, као и из у зет ни ре-
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зул та ти у „осе ћа њу ре да, чи сто ће, тач но сти, по слу шно сти у за-
јед ни ци“ с об зи ром на то ка ко је гру па де ло ва ла на по чет ку. Де-
ца, а на ро чи то де вој чи це, су се об у ча ва ла у до ма ћим по сло ви ма, 
сре ђи ва њу со ба, ку хињ ским по сло ви ма и слич но.

Про фе сор Илић ка же да је те ле сном (фи зич ком) вас пи та њу 
по све ће на по себ на па жња, с об зи ром на њи хов уз раст и здрав-
стве не по тре бе. Де ца су се ба ви ла сло бод ним игра ма, гим на-
стич ким игра ма, ра ди ла стро је ве и сло бод не ве жбе, а че сто су 
сви за јед но ишли у шет ње и мар ши ра ли, по што ни су има ли гим-
на стич ку са лу. Ин те ре сант но је да се по ми ње да су од ра сли ја 
му шка де ца по ка за ла ве ли ко ин те ре со ва ње и до бре ре зул та те у 
„игра њу фут ба ла“. У пи сму сто ји да су на ши де ча ци по сти за ли 
бо ље ре зул та те у овој игри не го ен гле ски де ча ци ко ји су по вре-
ме но до ла зи ли да игра ју се њи ма, а би ли су чак ста ри ји од њих.

Из во ђе ње на ста ве је по себ но би ло оте жа но у по чет ку због 
то га што она ни је би ла при пре мље на уна пред на од го ва ра ју ћи 
на чин. На то је ути цао и ша ро ли ки уз раст де це, и њи хо во прет-
ход но обра зо ва ње (ме ђу њи ма је би ло мла ђе де це ко ја ни ка да 
ни су по ха ђа ла шко лу, а би ло је и оних ко ји су већ би ли за вр ши-
ли пар раз ре да гим на зи је. Основ на и пле ме ни та иде ја Дру штва, 
пре ма про фе со ру Или ћу, би ла је да спа се де цу и са чу ва њи хо ве 
жи во те и здра вље, та ко да за тих пр вих не ко ли ко ме се ци на ста ва 
ни је на ро чи то до бро ор га ни зо ва на. На ста ва је на свим пред ме-
ти ма из во ђе на одво је но код де ча ка и де вој чи ца, све до 20. I 1919. 
ка да су до би ли на став ни ка за ен гле ски је зик.

У по чет ку су ча со ве ен гле ског има ли са мо ста ри ји де ча ци 
(њих око два де сет пет), и то по два ча са пре под не сва ког да-
на. Са њи ма је на до бро вољ ној ба зи ра ди ла го спо ђи ца Кем бел 
(Campbell),  ко ја је ма ло го во ри ла и срп ски је зик.  По сле пре се ље-
ња у дру гу згра ду и оста ла де ца су по че ла да уче ен гле ски, из у зев 
оних ко ји не уме ју да пи шу – са њи ма се ра ди ло са мо на срп ском. 
Са од ра сли ји ма је и да ље ра ди ла го спо ђи ца Кем бел, а са оста лим 
јед на од се ста ра ко ја је би ла за по сле на око де це. Обе ма су све 
вре ме по ма га ли срп ски на став ни ци. Про фе сор Илић ка же да су, 
с об зи ром на усло ве и си ту а ци ју, ре зул та ти би ли за до во ља ва ју ћи.
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Код жен ске де це на ста ва ен гле ског је то ком пр ва че ти ри ме-
се ца би ла сла би ја, по што ни је по сто ја ла осо ба ко ја је за то за ду-
же на. Пр ва на став ни ца4 се раз бо ле ла то ком дру гог ме се ца и ни су 
јој на шли аде кват ну за ме ну. Се стре ко је су по сле ње са њи ма 
ра ди ле ни су по сти гле на ро чи те ре зул та те, „по што су ди ле тан ти 
у то ме по слу“.

У та ко зва ну „срп ску“ гру пу пред ме та спа да ли су Срп ски је-
зик, Срп ска исто ри ја и Зе мљо пис срп ских зе ма ља. Ови пред ме ти 
су ра ђе ни си сте ма тич ни је, и по стиг ну ти су ве о ма за до во ља ва-
ју ћи ре зул та ти. Са ста ри ји ма је ра дио сам про фе сор Илић, а са 
мла ђом де цом су плент, Или ја За ви шић. Про фе сор Илић на гла-
ша ва да је по себ на па жња по све ће на пра вил ном из ра жа ва њу на 
срп ском је зи ку, по што је ве ли ки број де це био из Би то ља и око-
ли не, те су го во ри ла та мо шњим ди ја лек том. Не до ста так уџ бе-
ни ка и учи ла им је знат но оте жа вао на ста ву. Де вој чи це су има ле 
исте пред ме те као и де ча ци, а пре да ва ла им је срп ска на став ни-
ца.  И оне су по сти гле ве о ма до бре ре зул та те.

За ре ли ги о зно вас пи та ње био је за ду жен све ште ник Алек-
сан дар Илић. Он је до ла зио јед ном у пет на ест да на у Фа вер шам 
„ра ди бо го слу же ња“, и та да др жао ча со ве ве ро на у ке и цр кве ног 
пе ва ња му шкој и жен ској де ци за јед но.

Про фе сор Илић се на дао да ће до ла ском стал ног ен гле ског 
про фе со ра, го спо ди на Кле мен са (Clemmence), на ста ва би ти знат-
но по бољ ша на. Но ви про фе сор по чео је са ра дом 20. I 1919, што 
је и по след њи дан ко ји овај из ве штај об у хва та. У до го во ру са 
срп ским на став ни ци ма на пра вљен је рас по ред ча со ва (ен гле ски 
је зик учио се пре под не, а срп ски пред ме ти по сле под не), а сва 
де ца је тре ба ло да бу ду по де ље на у три гру пе у ко ји ма ће има ти 
ча со ве ен гле ског. Про фе сор Кле менс је тре ба ло да пре да је две ма 
гру па ма, а тре ћој ра ни је по ми ња на го спо ђи ца Кем бел. 

Де вој чи це је нај зад тре ба ло да поч ну да по ха ђа ју све пред ме те, 
та ко да је пла ни ра но да на ста ва бу де иста за сву де цу. Ин те ресантно

4  Не чит ко име, чи ни се да пи ше Смит.
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је да по чи њу да ра де ен гле ски и са де цом ко ја не уме ју да пи шу, 
а ко ја су до та да учи ла са мо срп ске пред ме те. Ра ди ло се на на-
ба вља њу учи ла и обез бе ђи ва њу до дат них учи о ни ца у згра ди у 
бли зи ни. 

Од бор ко ји је во дио ра чу на о овој де ци по њи хо вом до ла-
ску био је са ста вљен од пред став ни ка на шег По слан ства, Дру-
штва На род но га брат ства, Срп ског пот пор ног фон да, дру штва 
National Childrens’ Home и „дво ји це гра ђа на из Фа вер ша ма од 
ко јих је је дан пред сед ник оп шти не“.

Ка ко је у обра зо ва њу де це ко ја су сти гла у Ен гле ску би ло ве-
ли ких раз ли ка, на ме ра ва ло се да се де ца ко ја „ни су за шко ло ва ње 
и ко ја не же ле да се шко лу ју“ упу те на из у ча ва ње раз ли чи тих 
за на та. Де цу ко ја су по го ди на ма до вољ но од ра сла за то, же ле ли 
су да упу те на за нат што ско ри је, а до та да је пла ни ра но да уче 
је зик ка ко би се мо гла спо ра зу ме ва ти. Пла ни ра но је да се оста ла 
де ца упу те у основ не шко ле и гим на зи је, чим „за то бу ду оспо-
со бље на“, то јест чим на у че је зик до вољ но да мо гу да се укљу че 
у на ста ву.

Де ца су би ла ве о ма до бро при мље на у но ву сре ди ну, „ка ко 
од стра не дру шта ва ко ја се о њи ма ста ра ју та ко и од це ло куп но-
га гра ђан ства“. То ком бо жић них пра зни ка, ме шта ни Фа вер ша ма 
су им при пре ми ли и по сла ли по кло не. Осо бље ко је је за ду же но 
за бри гу о де ци је та ко ђе би ло ве о ма љу ба зно пре ма њи ма, а од 
на став ни ка Илић по себ но ис ти че пен зи о ни са ног гим на зиј ског 
про фе со ра, го спо ди на Мо ри са, ко ји је др жао ча со ве ен гле ског 
ста ри јим де ча ци ма ко ји је тре ба ло да на ста ве шко ло ва ње у гим-
на зи ји, и го спо ђи цу Кем бел ко ја „је не у мор на у ве ли ко ме по слу 
око ста ра ња за то ли ки број де це“. Са овом ин фор ма ци јом се овај 
ве о ма ис цр пан из ве штај за вр ша ва.

3.

Очи глед но је да у ово по сле рат но до ба по шта ни је нај бо-
ље функ ци о ни са ла, те ро ди те љи ни су мо гли бла го вре ме но би ти 
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оба ве шта ва ни о сво јој де ци. Пи смо јед ног од ро ди те ља ко ји већ 
ме се ци ма не ма ве сти о сво јој де ци ко ја су оти шла у Ен гле ску 
је сти гло за о би ла зним пу тем до по сла ни ка Џо на Јо ва но ви ћа у 
Лон дон. Отац де ча ка Да ро сла ва и Сло бо да на Ви да ко ви ћа и де-
вој чи це Ве ро сла ве Ви да ко вић је 24. X 1918. упу тио пи смо у Ка-
ва дар це На чел ни ку окру га Ти кве шког, да кле тач но ме сец да на 
по што су де ца сти гла у Фа вер шам. За бри ну ти отац ка же да већ 
ду го не ма ве сти од сво је де це. То ком пу то ва ња кроз Грч ку и Ита-
ли ју де ца су пи са ла ре дов но ро ди те љи ма, а по сле то га су пи сма 
пре ста ла да сти жу. Чи ни се да он пи ше у име не ко ли ко ро ди те-
ља, јер ка же да је за бри ну тост ро ди те ља ве ли ка, по што не са мо 
да не ма ју ве сти од де це, већ ни су до би ли ни ка кав из ве штај од 
над ле жних слу жби. Ро ди те љи та ко ђе не зна ју усло ве под ко ји-
ма су де ца при мље на у Брат ства ко ја су их у Ен гле ску по сла ла, 
ни ти о прав цу и тра ја њу њи хо вог шко ло ва ња у Ен гле ској, и овај 
отац ка же да су он и не ко ли ко бо ље си ту и ра них ро ди те ља „по сле 
ове об но ве отаџ би не ре ше ни да нај да ље кроз де сет ме се ци де цу 
вра ти мо“.5  

Ово пи смо је, уз про прат ну но ту, на чел ник окру га Ти кве-
шког у Ка ва дар ци ма, Ва са Ла за ре вић,  про сле дио истог да на де-
ле га ту Ми ни стар ства про све те у Со лу ну.

Из Со лу на је 30. X  1918. за ступ ник де ле га та (пот пис не чи-
так) пи смо уз сво ју мол бу да се тра же на оба ве ште ња што пре 
до ста ве ро ди те љи ма из Ти кве шког окру га про сле дио Ми ни стар-
ству про све те и цр кве них по сло ва Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду.

Из Бе о гра да је тек 5. XII 1918. про сле ђе но ово пи смо, са 
до да тим ко мен та ром за ме ни ка на чел ни ка (пот пис не чи так), ин-
спек то ру Ми ни стар ства про све те у Лон до ну.

Шеф Ин спек то ра та из Лон до на, Ми ха и ло По по вић, је тек 31. 
III 1919. про сле дио ово пи смо и зах тев По слан ству Кра ље ви не 

5  Већ из овог пи сма мо же мо да на слу ти мо да ће ро ди те љи на сто ја ти да 
де цу што пре вра те на зад, по што у на шој кул ту ри ни је уо би ча је но да се ма ла 
де ца ша љу на шко ло ва ње да ле ко од по ро ди це -  за раз ли ку од Ен гле ске у ко јој 
је ово би ла уо би ча је на прак са.
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Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца у Лон до ну, по што је за кљу чио да „гру-
па ђа ка о ко јој је ов де реч не сто ји под Ин спек то ра том, већ не по-
сред но под са мим По слан ством“.

По слан ство  Кра ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца у Лон-
до ну, у чи је име пи ше от прав ник по сло ва (пот пис не чи так), 23. 
IV 1919. се обра ћа го спо ди ну Јо ва ну (Џо ну) Јо ва но ви ћу, бив шем 
по сла ни ку у Лон до ну, са мол бом за оба ве ште ње о овој гру пи ђа-
ка, по што „у ар хи ви По слан ства не ма по да та ка о ис тој“.

Нај зад, Џон Јо ва но вић 2. V 1919. из Лон до на од го ва ра По-
слан ству Кра ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца у Лон до ну да су 
де ца сти гла у Ен гле ску 24. IX 1918. Пр ви из ве штај о то ме је по-
слат још 25. X 1918. за јед но са деч јим фо то гра фи ја ма6. Он та ко ђе 
ка же да је ја ну а ра ме се ца по слат оп ши ран из ве штај о пу то ва њу, 
сме шта ју, на ста ви и здрав стве ном ста њу де це. Из ве штај је за-
јед но са фил мом по нео у Бе о град про фе сор Дра го мир Илић и 
пре дао их Ми ни стар ству про све те у Бе о гра ду. Про фе сор Илић 
је та ко ђе за мо љен да из ве штај „пу бли ку је у днев ним бе о град-
ским ли сто ви ма“. Јо ва но вић скре ће па жњу да мол ба го спо ди на 
Ви да ко ви ћа ово ли ко ду го пу ту је због рат них при ли ка, и да је по-
штан ска ко му ни ка ци ја са Ср би јом би ла ве о ма те шка, та ко да пи-
сма де це не ко вре ме ни су мо гла да стиг ну до Ср би је. Ме ђу тим, 
по штан ски са о бра ћај се у ме ђу вре ме ну по пра вио и де ца са да ре-
дов но пи шу сво ји ма у Ср би ји и од њих до би ја ју пи сма, та ко да је 
нај ве ро ват ни је и овај отац већ до био ве сти о сво јој де ци.

От прав ник по сло ва По слан ства у Лон до ну про сле ђу је пи-
смо Џо на Јо ва но ви ћа Ин спек то ра ту Ми ни стар ства Про све те у 
Лон до ну.

Нај зад, Ин спек тор Ми ни стар ства про све те у Лон до ну Ми-
ха и ло По по вић ша ље ово оба ве ште ње Ми ни стар ству про све те у 
Бе о гра ду и са њи ме се овај круг пи са ма за вр ша ва.

6  Овај до ку мент се не на ла зи у фа сци кли Ми ни стар ства про све те.
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4.

Та да шњи ин спек тор Ми ни стар ства про све те у Лон до ну, М. 
Цу кић, пи сао је 13. IV 1920. из Лон до на Ми ни стру про све те у 
Бе о гра ду о си ту а ци ји са на шим ђа ци ма у Ен гле ској. Он на во-
ди као ве ли ки про блем то што су де ца оста вље на без ика квог 
вер ског вас пи та ња, и да чак те го ди не ни су би ла при че шће на 
„о Ус кр су“, по што ни су има ли ни јед ног све ште ни ка у Ен гле-
ској. Све ште ник би тре ба ло и да „по вре ме но др жи пре да ва ња 
вер ско-мо рал ног са др жа ја гру па ма ста ри јих ђа ка, а ре дов но пре-
да је ве ро на у ку мла ђи ма“. Сма тра да би ова на став нич ка по моћ 
на ро чи то би ла по треб на де ци у Фа вер ша му, с об зи ром на кра је ве 
ода кле по ти чу, по што због то га „зах те ва ју ин тен зив ни је вас пи та-
ње у је зич ном и на ци о нал ном прав цу“.

Ми ни стар ство про све те про сле ђу је ову мол бу Ми ни стар-
ству Ве ра, а Ми ни стар ве ра да ље Ми тро по ли ту Ср би је, го спо ди-
ну Ди ми три ју, ко га мо ли да пред ло жи кан ди да та ко ји би „вр шио 
вер ску на ста ву на шој де ци у Фа вер ша му“. На кон то га, на пред-
лог Ми ни стар ства ве ра, Ми ни стар про све те до но си од лу ку да се 
за све ште ни ка на ших ђа ка у Ен гле ској по ста ви ђа кон Кон стан-
тин Лу ко вић, и на во ди по дат ке о ње го вој пла ти.

5.

То ком Пр вог свет ског ра та из на ших кра је ва је у Ен гле ску 
оти шло укуп но око 360 ђа ка, уз по моћ ра зних ху ма ни тар них 
дру шта ва. На жа лост, о њи хо вом бо рав ку (осим о де ци из ко ло-
ни је у Фа вер ша му, ко ја је би ла и нај ве ћа), не ма по да та ка у Фон ду 
Ми ни стар ства про све те у Ар хи ву Ју го сла ви је. Ипак, из не ко ли-
ко до ку ме на та са зна је мо да су мно ги од њих та мо за вр ши ли гим-
на зи је и вра ћа ли се у сво ју зе мљу ка ко би на ста ви ли сту ди је.

Ми ни стар про све те Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
Ми ша Три фу но вић,  упу тио је 23. IV 1920. пи смо рек то ру Уни-
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вер зи те та, у ко ме по ми ње пи та ње упи са ђа ка ко ји су шко ло ва ње 
за вр ши ли у Ен гле ској на наш Уни вер зи тет. Ка ко ни су по ло жи ли 
срп ску ма ту ру, ми ни стра ин те ре су је да ли ће им се при зна ти „ис-
пит зре ло сти“ ко ји су по ло жи ли у ен гле ским гим на зи ја ма, и да 
ли ће мо ћи да се упи шу као ре дов ни сту ден ти („слу ша о ци“) на 
на ше фа кул те те.

Ми шље ње о овом пи та њу дао је 1. V 1920. про фе сор Бог дан 
По по вић, по зна ти про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. 
Он у свом до пи су ка же: „...пот пи са ни је ми шље ња да ову ен гле-
ску ма ту ру тре ба сма тра ти као екви ва лент ну на шој“.

Усле ди ла је и од лу ка Уни вер зи тет ског Са ве та одр жа ног 1. V 
1920., о ко јој рек тор Уни вер зи те та, про фе сор Јо ван Цви јић, оба-
ве шта ва Ми ни стра про све те: да се „на ши уче ни ци ко ји се са да 
шко лу ју у Ен гле ској при ма ју као ре дов ни уче ни ци Уни вер зи те та 
са ис пи том зре ло сти ко ји оту да бу ду до не ли“.

По том је (23.V 1920.) упу ће на но та про свет ном ин спек то-
ру у Лон до ну да оба ве сти Serbian Relief Fund (Срп ски пот пор ни 
фонд) и на ше ђа ке у Ен гле ској о од лу ци Уни вер зи те та. На кра ју, 
ин спек тор у Лон до ну Дра гу тин Су бо тић 4. VI 1920. оба ве шта ва 
Ми ни стар ство про све те да је пре нео од лу ку Срп ском пот пор ном 
фон ду и свим срп ским уче ни ци ма у Ен гле ској. Про фе сор Су-
бо тић је ка сни је ве о ма че сто био у кон так ту са Ми ни стар ством 
про све те и мо же се при ме ти ти да је пре пи ска од ње го вог сту па-
ња на ду жност Ин спек то ра у Лон до ну мно го уред ни ја и ја сни ја, 
ка ко по овом, та ко и по дру гим пи та њи ма. 

6.
  
Дра гу тин Су бо тић се убр зо по но во обра ћа Ми ни стру про-

све те са ин фор ма ци јом да ће Ин спек то рат уско ро вра ти ти у Ср-
би ју пр ву гру пу де це из Фа вер ша ма, „је да на ест де ча ка и пет де-
вој чи ца, од ко јих три бо лу ју од ту бер ку ло зе“. Де ча ке ће на пу-
ту до Бе о гра да пра ти ти ста ри ји сту ден ти, а де вој чи це ен гле ске 
се стре. Он по ку ша ва да до би је ма ло ви ше нов ца за пу то ва ње, 
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по што су ма ко ју су до би ли од Срп ског пот пор ног фон да ни је 
до вољ на за пла ћа ње пу то ва ња до Ср би је. Ми ни стар про све те је 
одо брио да се из нос за пла ћа ње пу та по ве ћа.

Убр зо по сле сту па ња на ду жност, Су бо тић је по чео озбиљ-
но да се ба ви и дру гим про бле ми ма ко ји су се по че ли го ми ла ти 
у Фа вер ша му, тач ни је, чи ни се да су се по че ли ја вља ти чим је 
про шло по чет но уз бу ђе ње због до ла ска у но ву сре ди ну. Та ко ђе 
је очи глед но је да је до шло до про бле ма око над ле жно сти за ову 
гру пу де це, фи нан си ра ња и слич но, по што ни ка квих из ве шта ја 
о овој гру пи ђа ка ни је би ло у ве о ма ду гом вре мен ском пе ри о ду. 
Мо же се прет по ста ви ти да је про фе сор Су бо тић у ме ђу вре ме ну 
до шао на ду жност ин спек то ра Ми ни стар ства про све те у Лон до-
ну, и да са да по ку ша ва да се оба ве сти о ко ло ни ји и да раз ре ши 
про бле ме ко ји су у овом пе ри о ду на ста ли.

У пи сму ко је је 21.VII 1920. упу тио су плен ту Дра го сла ву 
Ђор ђе ви ћу ко ји је та да био за ду жен за де цу у Фа вер ша му7, он га 
мо ли да му по ша ље из ве штај о сле де ћим пи та њи ма: 

• „Ко ли ко има та мо му шке а ко ли ко жен ске де це?
• Име и пре зи ме сва ког де те та и да тум ро ђе ња.
• Име и пре зи ме њи хо вих ро ди те ља или ста ра те ља, њи хо во 

за ни ма ње. Је су ли у жи во ту?
• Ода кле је де те. Је ли нор мал но раз ви је но, је ли здра во. 

Шта учи, с ка квим успе хом?
• Ка кво је оп ште ста ње де це, на ро чи то здра вље. Има ли 

смрт них слу ча је ва.
• У ка квим су уста но ва ма де ца? Ка кав је њи хов про грам 

ра да и ка кав углед.
• Да ли се код де це вр ши ка ква про па ган да?
• Ко вр ши над зор над вас пи та њем де це?
• Ка кве су же ље де це, да ли же ле да се вра те.“
Од го вор су плен та Дра го сла ва П. Ђор ђе ви ћа је сти гао у ро ку 

од не де љу да на. Из ње го вог из ве шта ја се ви ди да се мно го то га
7  О сту па њу на ову ду жност Дра го сла ва Ђор ђе ви ћа не ма по да та ка у 

Фон ду Ми ни стар ства про све те.
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про ме ни ло у од но су на пр ви из ве штај са по чет ка прет ход не го-
ди не. Ка да су ре ше ни про бле ми око сме шта ја, оде ва ња и ка да су 
за до во ље не основ не здрав стве не и хи ги јен ске по тре бе де це, по-
че ли су да се ја вља ју не за до вољ ство и про бле ми у на ста ви.

Што се ти че здра вља де це, оно је углав ном до бро, „бла го да-
ре ћи њи хо вој здра вој при ро ди; ве ли ком игра ли шту, на ко ме про-
во де нај ве ћи део вре ме на; здра вим ста но ви ма и до број хра ни“. 
Од од ла ска де це за Ен гле ску има ли су је дан смрт ни слу чај, још 
то ком пу то ва ња 1918. Две де вој чи це бо лу ју од ту бер ку ло зе, али 
јед на је већ вра ће на ро ди те љи ма, а дру га пред ло же на за вра ћа ње 
у Ср би ју. 

 „Ду шев но“ рас по ло же ње де це је, на су прот то ме до ста опа-
ло. Ђор ђе вић сма тра да је су узрок то ме „хр ђа во“ по сту па ње се-
ста ра у ку ћи и ен гле ских на став ни ка у шко ли. На ста ва из ен гле-
ских пред ме та им је ве о ма сла ба, а де ца ко јој је обе ћа но да ће 
би ти упу ће на на за на те и ни же струч не шко ле су из и гра на по сле 
две го ди не ла жних обе ћа ња. Из то га сле ди да ве ћи на де це ко ја 
по ха ђа ју „Serbian School“ (њих је укуп но 67) же ли да се вра ти 
ку ћи. Је дан број де це, ве ро ват но оне ко ја су би ла ста ри ја и има ла 
од го ва ра ју ће зна ње је зи ка, по ха ђа чи сто ен гле ске шко ле (се дам 
уче ни ка по ха ђа Wreight’s School, и три де вој ке Gibb’s School) и 
она су сва ве о ма за до вољ на и не же ле да се вра те у Ср би ју. 

„Serbian School“ је би ла по де ље на на три раз ре да, од ко јих 
су два ста ри ја раз ре да од го ва ра ла на шој та да шњој ни жој гим-
на зи ји, да кле са да шњим ста ри јим раз ре ди ма основ не шко ле. 
Нај мла ђи раз ред од го ва рао је тре ћем раз ре ду основ не, ма да је у 
ње му би ло и де це ко ја су по ха ђа ла пр ви и дру ги раз ред основ не 
шко ле, али „ранг шко ле ни је слу жбе но од ре ђен“. На став ни ци су 
та ко ђе од би ли да оце не де цу из сред њег и мла ђег раз ре да на кра-
ју школ ске го ди не, та ко да је ка сни је на стао про блем око то га ко 
тре ба да по на вља раз ред, а ко пре ла зи у ста ри ји.

Су плент Ђор ђе вић сма тра да је узрок ова ко ло шег ста ња на-
ста ве не спо соб ност дво ји це ен гле ских на став ни ка. На ла зи да су 
њих дво ји ца без ис ку ства, не ве шти и не спрет ни у ра ду са де цом, 
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за одр жа ва ње ре да на ча су, па на ча со ви ма до ла зи до „пра ве тр-
ке и ту че“. Та ко ђе ка же за јед ног на став ни ка: „Ње го ва не у глед на 
спо ља шњост и из ве сни те ле сни не до ста ци та ко ђе му ума њу ју 
по треб ни ау то ри тет пред де цом“. Про бле ми су на ста ли та ко ђе и 
због то га што је прет ход ни ди рек тор шко ле био „не скру пу ло зан 
не рад ник“, а по сле ње го вог од ла ска шко ла је чи та ва че ти ри ме-
се ца оста ла без дру гог ен гле ског на став ни ка, то јест ди рек то ра. 
И из ових ко мен та ра мо же се ви де ти ко ли ко је оп шти ути сак дру-
га чи ји у од но су на пе ри од ка да су де ца тек при спе ла у Ен гле ску.

Ка ко је шко лу зва нич но при зна ло ен гле ско Ми ни стар ство 
про све те, то је у по чет ку ули ва ло на ду да ће се си ту а ци ја по-
пра ви ти. У том пе ри о ду су шко лу по се ћи ва ли и ен гле ски ин-
спек то ри ко ји су „по че ли ко ри го ва ти рад ен гле ских на став ни ка“, 
али шко ла је убр зо пре пу ште на са мој се би, и ни ко се за њу ни је 
ин те ре со вао. Ау тор из ве шта ја сма тра да „од стра не Ен гле за ни-
је обра ће на ни ка ква на ро чи та па жња на шко лу“, а од мах по том 
ци ти ра и мла ђег ен гле ског на став ни ка ко ји је ре као: „Ова су де-
ца до ве де на ов де да се ис хра не и оде ну, а њи хо во шко ло ва ње је 
ствар са свим дру гог ре да“. 

На су прот Serbian School ко ја не ужи ва на ро чи ти углед, де ца 
ко ја по ха ђа ју ен гле ске шко ле ко је од го ва ра ју на шим „пот пу ним 
гим на зи ја ма с раз ли ком ... што шко ло ва ње у њи ма тра је шест 
го ди на, а не осам као код нас“ ве о ма су за до вољ на и по сти жу 
ве ли ки успех.

Из гле да да су де ца би ла ве о ма ле по при хва ће на у но вој сре-
ди ни, и то се ни је про ме ни ло у од но су на из ве штај ко ји је на пи-
сан по до ла ску у Ен гле ску. Ђор ђе вић ка же да „ужи ва ју нај ве ћи 
углед“. „То ме је узрок њи хо во ле по и отре си то др жа ње пред све-
том, њи хо ва при род на би стри на и чед ност, а на ро чи то њи хо ве 
го то во без из у зет не по бе де на спорт ским утак ми ца ма, ко је су ов-
де вр ло че ста по ја ва, и што се ов де мно го це ни“.

Ка да су у пи та њу на ци о нал на осе ћа ња, „де ца сто је са да вр-
ло до бро“, ма да „ме ђу њи ма има до ста њих ко ја уоп ште ни су 
сло вен ског по ре кла“. Што се ти че про па ган де, ау тор из ве шта ја 
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сма тра да до отво ре не и ор га ни зо ва не про па ган де ни је до ла зи ло. 
Ме ђу тим, де ца су се че сто жа ли ла да им се стре це па ју и спа љу ју 
срп ске књи ге, али он сма тра да су ов де у пи та њу „не ин те ли ген-
ци ја и не ва спи та ње“ тих се ста ра пре не го „ка кав сми шљен план 
за уни шта ва њем срп ских књи га“. Та ко ђе се жа ли на го спо ђи цу 
Кем бел (чи ја су вред но ћа и рад из ра зи то по хва ље ни у из ве шта ју 
кад су де ца сти гла у Ен гле ску) ка ко фа во ри зу је по је ди не уче ни-
ке, че сто ме ња рас по ло же ње пре ма де ци и слич но.

Де ца су сва ког да на има ла час ве ро на у ке. Пре да ва ла им је 
го спо ђи ца Кем бел по уџ бе ни ку ко ји је пре ве ден са ру ског, а одо-
брио га је бе о град ски Ми тро по лит. Ин те ре сант но је да су сва 
де ца ишла сва ке не де ље у ан гли кан ску цр кву, али су плент Ђор-
ђе вић сма тра да од то га ни је би ло опа сно сти по њи хо ва на ци-
о нал на и вер ска осе ћа ња, „јер су де ца,... - иду ћи та ко че сто у 
цр кву ову са мо омр зну ла, те на све мо гу ће на чи не по ку ша ва ју да 
се отре су те до сад не ду жно сти...“.

Ђор ђе вић сма тра та ко ђе да би ен гле ским на став ни ци ма од-
го ва ра ло да не ма срп ских на став ни ка, али ни је си гу ран да је то 
за то да би се ути ца ло на на ци о нал на осе ћа ња де це. Он сам је свој 
ути цај код де це ко ри стио пре све га „за бу ђе ње срп ских на ци о-
нал них осе ћа ња ... (ука зу ју ћи им увек и на за хвал ност ко ју ду гу-
ју Ен гле зи ма)“. Сма тра да је од пре суд ног зна ча ја ути цај срп ских 
на став ни ка и и на ста ве, јер се на при ме ру уче ни ка ко ји по ха ђа ју 
чи сто ен гле ске шко ле ви ди да су они, ма да из у зет ни ђа ци, „са вр-
ло сла бим или ни ка квим срп ским на ци о нал ним осе ћа јем“.

Го то во сва де ца же ле ла би да се вра те у Ср би ју, од но сно сво-
јим ку ћа ма. Он ипак сма тра, по што су углав ном у пи та њу де ца 
си ро ма шних ро ди те ља, да би би ло бо ље да оста ну у Ен гле ској 
ако би се ре ши ло пи та ње ен гле ских пред ме та.

Ка да је при мио овај из ве штај, ин спек тор Дра гу тин Су бо тић 
је 4. VIII 1920. по слао сво је пи смо и из ве штај о де ци у Фа вер-
ша му По слан ству Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Лон-
до ну. Из ње го вог пи сма се ви ди да је би ло не ко ли ко не спо ра зу-
ма у по гле ду то га ко је за ову ко ло ни ју од го во ран. Из гле да да је 
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Ми ни стар ство за со ци јал ну по ли ти ку сла ло сво је ин спек то ре у 
ко ло ни ју, без до го во ра са ин спек то ром Ми ни стар ства про све те 
у Лон до ну, и да је то иза зва ло ве ли ке про бле ме и „не го до ва ње 
код Ен гле за“. Про фе сор Су бо тић ка же да се сла же са из ве шта јем 
Дра го сла ва Ђор ђе ви ћа, да је и сам два пу та по се тио де цу, и да су 
де ца до бро сме ште на, али да „не до би ја ју ни при бли жно до бру 
на ста ву, осим оне де це ко ја су у ре дов ним ен гле ским шко ла ма“. 
Де ца су и од ње га при ли ком ње го вих по се та тра жи ла да се вра те 
у Ср би ју, за то што је на ста ва сла ба и жа ли ла су се да их ен гле ско 
осо бље ту че. У за кључ ку он мо ли да Ми ни стар ство пр о све те и 
Ми ни стар ство за со ци јал ну по ли ти ку ре ше ко ће во ди ти бри гу о 
овој де ци и ко ће сно си ти тро шко ве њи хо вог по врат ка у Ср би ју.

Још је дан зва нич ник је по се тио деч ју ко ло ни ју у Фа вер ша-
му, а ње гов текст је пре ку цан и по слат Ми ни стар ству про све те 
у Бе о град 15. IX 1920. Пот пис је не чи так, пи смо се за вр ша ва 
за тво ре ним зна ци ма на во да, али на по чет ку зна ци на во да ни су 
отво ре ни, ма да текст по чи ње увод ном ре че ни цом: „Ми ни стар-
ству ино стра них де ла част је до ста ви ти ... сле де ћи из ве штај на-
шег по сла ни ка у Ло нод ну„. Де ца, пре ма овом из ве шта ју, из гле-
да ју мно го бо ље не го на фо то гра фи ја ма ко је су сни мље не по њи-
хо вом до ла ску и Ен гле ску, ка ко де ча ци та ко и де вој чи це. Мно го 
вре ме на про во де на по љу, а усло ви ста но ва ња су до бри. Де ца се 
жа ле на хра ну и да их осо бље ту че. Ау тор пи сма из ра жа ва сум-
њу у лош ква ли тет хра не, по што де ца из гле да ју ве о ма до бро и 
ле по су ухра ње на. Што се ти че ка жња ва ња, он об ја шња ва да је у 
ен гле ским шко ла ма „ту ча“ уо би ча јен на чин ка жња ва ња, по себ но 
за лаж и кра ђу, и да ову ка зну ен гле ска де ца „не узи ма ју тра гич-
но“, али да на шу де цу она ве о ма по га ђа. Он не ве ру је да би ло ко 
ту че де цу без раз ло га, об ја шња ва да је „ту ча„ ви ше сим бо лич на, 
и да се не мо же го во ри ти о пре те ри ва њу у при ме ни ка зне. Сма-
тра да де ца јед но став но че зну за сво ји ма и за сво јом зе мљом, и 
да због то га по ка зу ју та кво не за до вољ ство. Ипак, на кра ју пи сма 
он ка же: „Исто та ко сам уве рен да им ми не мо же мо да ти у ин-
тер на ту у на шој зе мљи усло ве за жи вот ко је ов де има ју“. Уз ово 
пи смо при ло жен је и прет ход ни из ве штај Дра гу ти на Су бо ти ћа.
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7.

Убр зо по том, 20. IX 1920, ин спек тор у Лон до ну Дра гу тин 
Су бо тић пи ше Ми ни стру про све те ка ко мно ги ро ди те љи де це у 
Фа вер ша му же ле да им се де ца вра те. Де ца ће се вра ћа ти ку ћи у 
прат њи ен гле ских се ста ра „за ра чун Срп ског по моћ ног фон да“, 
а тро шко ви пу то ва ња Ори јент екс пре сом из но се око 20 фун ти по 
де те ту.  Он тра жи до зво лу да ис ко ри сти из ка се свог Ин спек то-
ра та су му за пр ву гру пу де це ко ја кре ћу за Ср би ју. Ка же да има 
ве ли ке про бле ме због рас ко ра ка из ме ђу же ља ро ди те ља и дру-
штва, ко је де цу из др жа ва и ко је же ли да их за др жи до 1. IX 1921. 
Из Ми ни стар ства про све те му је 30. IX 1920. по слат од го вор да 
не мо же одва ја ти но вац за по је ди нач на пу то ва ња, а да ро ди те љи 
ко ји хо ће да им се де ца вра те са ми тре ба да сно се тро шко ве. 

По сле ово га сле ди ве о ма ин те ре сан тан до ку мент. Ин спек-
тор Су бо тић из Лон до на пи смом мо ли Ми ни стра про све те да 
одо бри но вац за по вра так у Ср би ју дво је уну ча ди вој во де Жи во-
ји на Ми ши ћа ко ја су се та ко ђе на ла зи ла у Фа вер ша му. Вој во да 
му је, на и ме, пи сао два пу та и мо лио да се де ца вра те, по што он 
сам ни је у „ма те ри јал ној мо гућ но сти да их о свом тро шку вра-
ти“. За ову свр ху Ми ни стар ство про све те је одо бри ло но вац.

Из гле да да је нај ве ћи број де це ипак остао у Ен гле ској до 
сеп тем бра 1921. го ди не, по што не ма пре пи ске у ве зи са њи ма 
све до 11. VI1 921, ка да ин спек тор Дра гу тин Су бо тић пи ше Ми-
ни стар ству про све те и оба ве шта ва да ће сва пре о ста ла де ца кре-
ну ти сре ди ном ав гу ста из Фа вер ша ма и да ће до Ср би је пу то ва ти 
во зом. До бро твор на дру штва ко ја су их из др жа ва ла по тро ши ла 
су на бо ра вак и шко ло ва ње де це око два де сет хи ља да фун ти. Он 
до ста вља спи ско ве де це чи ји су ро ди те љи или ро ђа ци у ста њу да 
их при хва те (укуп но 48), спи сак де це ко ја не ма ју ро ди те ље или 
ро ђа ке ко ји би мо гли да их при хва те (њих 9) и спи сак де це чи ји 
ро ди те љи жи ве ван гра ни ца на ше зе мље (њих 12). Су бо тић мо-
ли да се је дан при ме рак до ста ви Ми ни стар ству за за шти ту де це, 
по што му је лич но на чел ник ово га ми ни стар ства обе ћао да ће 
они де цу при хва ти ти кад бу ду сти гла. Из овог при ме ра се мо жда 
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нај бо ље ви ди ко ли ко је од го вор но про фе сор Су бо тић оба вљао 
свој по сао.

У сле де ћем пи сму Дра гу тин Су бо тић оба ве шта ва да ће за 
Бе о град 17. ав гу ста кре ну ти 49 де ча ка и 20 де вој чи ца, да кле 
укуп но ше зде сет де ве то ро де це. Он на во ди да ће са њи ма пу то-
ва ти три пред став ни ка до бро твор них дру шта ва, учи те љи ца Да-
ни ца Ни ко лић ко ја је би ла са њи ма у Фа вер ша му, као и он сам. 
Воз са де цом би тре ба ло да стиг не у Бе о град 20. VIII 1921. у 
9.38. ују тру.

Још не ко ли ко пи са ма по све ће но је ор га ни за ци ји овог пу то-
ва ња. У јед ном од њих ин спек тор мо ли да се ор га ни зу је сла ње 
два пра зна ва го на дру ге кла се ко ји би при ми ли де цу у По стој ни 
или у Тр сту 19. ав гу ста ују тру, ка ко би њи ма на ста ви ли пут до 
Бе о гра да. До По стој не су већ уре ди ли да им ита ли јан ске же ле-
зни це да ју два за себ на ва го на, ка ко би ор га ни за ци ја пу то ва ња 
би ла лак ша. Ово ње го во пи смо је до мах про сле ђе но Ми ни стар-
ству за со ци јал ну по ли ти ку, Оде ље њу за за шти ту де ци и мла де-
жи.

По след њи до ку мент ко ји се ти че де це из Фа вер ша ма, је оба-
ве ште ње по сла то 16. VIII 1921. из Ми ни стар ства со ци јал не по-
ли ти ке за Ми ни стар ство про све те да је све спрем но за „до чек 
на ше де це и њи хо вих пра ти ли ца, ко ја се вра ћа ју из Фа вер ша ма 
(Ен гле ска) у отаџ би ну“, и то је све што смо из ових до ку ме на та 
мо гли да са зна мо о ђач кој ко ло ни ји у Фа вер ша му.

При ча о деч јој ко ло ни ји је за по че ла са ве ли ким оче ки ва њи-
ма, ка ко ор га ни за то ра та ко и де це ко ја су от пу то ва ла у Ен гле ску. 
По сле не ког вре ме на, ка да су основ не по тре бе де це за до во ље не, 
на по вр ши ну су ис пли ва ли про бле ми у на ста ви и не су гла си це 
око вас пи та ња де це. Ипак, без об зи ра на све те шко ће ко је су се 
ја ви ле, при ча о ко ло ни ји срп ске де це у Фа вер ша му пред ста вља 
јед но зна чај но све до чан ство о дав на шњем при ја тељ ству и ве за-
ма из ме ђу срп ског и ен гле ског на ро да.

МирјанаМ.Вучковић



                                                                                                               УДК 378.18

SRPSKE SUDBINE „TAMO DALEKO“

Срп ки ња нај бо љи ра чу нар ски ис тра жи вач у Бри та ни ји
 

Ма те ма тич ка гим на зи ја, па Ма те ма тич ки фа кул тет, упор ност, 
та ле нат, зна ње и ве ли ки труд од ве ли су На та шу Пр жуљ у врх свет-
ске на у ке. Ње на ис тра жи ва ња, у ко ји ма се спа ја ју ин фор ма ти ка, 
би о ло ги ја и ме ди ци на, до би ла су не дав но и огром но при зна ње. 
Др На та ша Пр жуљ овен ча на је Needham на гра дом Ака де ми је за 
ин фор ма ти ку Бри тан ског ра чу нар ског дру штва за 2014. го ди ну.
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На гра да се до де љу је нај бо љем на уч ни ку у обла сти ра чу нар-
ских на у ка ко ји је док то ри рао пре ма ње од 10 го ди на. Ово пре-
сти жно при зна ње укљу чу је и пре да ва ње у чу ве ном лон дон ском 
Кра љев ском дру штву и фи нан сиј ски део ко ји је обез бе дио Мај-
кро соф тов ис тра жи вач ки цен тар у Кем бри џу.

Иза овог при зна ња су та ле нат, го ди не ра да, број ни ра до-
ви об ја вље ни у пре сти жним на уч ним ча со пи си ма, укљу чу ју ћи 
„Science„, се ме стри по све ће ни сту ден ти ма…

- Ба вим се мо де ли ра њем и ана ли зом та ко зва них би о ло шких 
мре жа. То су мре же из ме ђу мо ле ку ла у ће ли ји, као што су ге-
ни или про те и ни. По сма трам це ло куп ну мре жу свих про те и на 
у ће ли ји, ка ко ути чу је дан на дру ги, као и њи хо во ко лек тив но 
по на ша ње и шта оно би о ло шки и ме ди цин ски зна чи – об ја шња-
ва На та ша Пр жуљ су шти ну сво јих ис тра жи ва ња. – Тај при ступ 
про у ча ва ња це ло куп ног би о ло шког си сте ма у би о ин фор ма ти ци 
је ре ла тив но нов и зо ве се си стем ска би о ло ги ја. Циљ је бо ље раз-
у ме ва ње би о ло ги је са при ме на ма у ме ди ци ни, да би смо на пра ви-
ли бо ље ле ко ве и уна пре ди ли здрав стве ну не гу.“ 

По но сна на ко ле ге

- На у ка у Ср би ји тре нут но ни је на за вид ном ни воу. То ме су 
до при не ли рат, санк ци је и од лив мо зго ва. На рав но, сва ка част 
ко ле га ма ко је, упр кос ло шим рад ним усло ви ма, ипак по сти жу 
ре зул та те на свет ском ни воу. Ве о ма сам по но сна на њих и на 
ен ту зи ја зам са ко јим ра де у те шким рад ним усло ви ма и на дам 
се са рад њи са њи ма на уна пре ђе њу на у ке у Ср би ји – оце њу је др 
На та ша Пр жуљ.

Осим што се ба ви на у ком, на ша са го вор ни ца је и пр о фе сор 
на Им пе ри јал ко ле џу у Лон до ну. Ту је сти гла 2009. го ди не из 
Аме ри ке, где се уса вр ша ва ла по од ла ску из Бе о гра да. Ро ђе на је 
у Бо сан ској Ду би ци и у Бе о град се пре се ли ла са са мо че ти ри го-
ди не. Ту је за вр ши ла основ ну шко лу, Ма те ма тич ку гим на зи ју и 
пр ве две го ди не Ма те ма тич ког фа кул те та. Сту ди је је на ста ви ла 
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у Ван ку ве ру, на Си мон Фра сер уни вер зи те ту, где је ди пло ми ра-
ла на два сме ра – ма те ма ти ци и ин фор ма ти ци. Го ди ну да на про-
гра ми ра ла је ге о граф ске ин фор ма ци је за елек тро ди стри бу ци ју у 
Ван ку ве ру, а по том упи са ла пост ди плом ске сту ди је на То рон то 
уни вер зи те ту. Док то ри ра ла је ра чу нар ске на у ке и за по сли ла се 
као до цент на University of California Irvine. По сле 16 го ди на са 
дру ге стра не оке а на, вра ти ла се у Евро пу и у Ве ли кој Бри та ни ји 
на ста ви ла ка ри је ру.

- Ус пе ти у би ло че му но си сво је иза зо ве, тре ба би ти ра дан, 
упо ран и по жр тво ван, има ти пу но та лен та, као и осе ћа ја и хра-
бро сти у би ра њу пра вог сме ра – ана ли зи ра свој пут др На та ша 
Пр жуљ. – Из Ср би је сам оти шла у је сен 1993. го ди не, у је ку нај-
ве ће рат не и еко ном ске кри зе и хи пе рин фла ци је. Од лу чи ла сам 
да поч нем жи вот из но ва, у но вој др жа ви, јер ми се чи ни ло да 
мо ја зе мља ср ља у рат ни ха ос, де ка ден ци ју и без на ђе, а лич но 
ни сам мо гла ни чим да до при не сем да то убла жим или спре чим. 
Сма тра ла сам да у сво јој зе мљи не мам аде кват ну пер спек ти ву и 
да јој мо гу ви ше би ти од ко ри сти ако из ње одем и успем на свет-
ском ни воу, не го ако оста нем у Бе о гра ду.

Иа ко је већ ви ше од две де це ни је ван Ср би је, На та ша ни је 
пре ки ну ла ни при ват не ни про фе си о нал не ве зе са сво јом зе мљом. 
Бар два три пу та го ди шње до ла зи, др жи се ми на ре и пре да ва ња, 
са ра ђу ју ћи са ко ле га ма са Ма те ма тич ког фа кул те та, Ин сти ту та 
за фи зи ку, Ма те ма тич ког ин сти ту та СА НУ и Ра чу нар ског фа-
кул те та. Као при мер успе шне са рад ње на во ди ис тра жи ва ња са 
проф. др Ђор ђем Ра да ком са Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо-
ле сти „Де ди ње„, са ко јим има не ко ли ко за јед нич ких про је ка та. 
Че сто, ка же, иде и у Пет ни цу, где др жи пре да ва ња сред њо школ-
ци ма.

О по врат ку и да ље не раз ми шља, јер за ис тра жи ва ња ко ји ма 
се она ба ви ов де не по сто је усло ви.

- Ни кад се не зна шта жи вот но си и же ле ла бих да област 
ко јом се ба вим ожи ви у Ср би ји, али то би из и ски ва ло мно го ра да 
на ин фра струк ту ри и обез бе ђи ва њу фи нан си ја, ка ко из Ср би је 

СРПСКЕ СУДБИНЕ „ТАМО ДАЛЕКО“
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та ко и из Евро пе. За то у то ни ка ко не же лим да се упу стим са ма, 
већ је ди но ако би у Ср би ји по сто ја ло ин те ре со ва ње и енер ги ја 
да за јед но ура ди мо та ко не што – на по ми ње др На та ша Пр жуљ. 
– Ср би ја има огро ман по тен ци јал и уз упо ран рад и ула га ња у 
обла сти ме ди ци не и би о ло ги је мо гла би да по ста не во де ћа зе мља 
са раз ви је ном би о тех но ло ги јом и уно сним би зни сом ко ји уз би-
о тех но ло ги ју иде, а ко ји би ожи вео осла бље ну еко но ми ју зе мље.

(Ве чер ње но во сти, 25. 3. 2014)
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:483987-

Srpkinja-najbolji-racunarski-istrazivac-u-Britaniji
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                                                                                УДК 929 Јанићијевић, Ј.

POMENIK

SE]AWE NA PROF. DR. JASNU 
JANI]IJEVI]
(1943 - 2013)

Ри је чи ко је нам до но си сје ћа ње на на шу ува же ну про фе сор-
ку и дра гог при ја те ља Ја сну Ја ни ћи је вић су по све ће не јед ном 
до сто јан стве ном жи во ту. Утје ха је да су и са да пи са не као из раз 
искре ног по што ва ња ко је до ла зи из осје ћа ја да ри ва но сти Ја сни-
ним при ја тељ ством. Ме ђу свим ње ним при ја те љи ма и по зна ни-
ци ма, ме ђу са рад ни ци ма и ко ле га ма, сје ћа ње на Ја сну оп ста је 
као по мен на људ скост ко ја је сте свр ха и на уч ног и пе да го шког 
ра да, и сва ко днев ног жи вље ња. 
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Петнаестог апри ла је, у ор га ни за ци ји Се ми на ра за дру штве-
не на у ке Фи ло ло шког фа кул те та, одр жан ме мо ри јал ни на уч ни 
скуп по све ћен жи во ту и дје лу проф. др Ја сне Ја ни ћи је вић. Фи-
ло ло шки фа кул тет ће об ја ви ти из ла га ња ко ја су из раз ли чи тих 
на уч них пер спек ти ва, а са об је ди ње ном по све том про фе сор ки 
Ја ни ћи је вић, раз ма тра ла фе но мен кри зе у (са вре ме ној) кул ту ри. 
У свом сам се из ла га њу по звао на пре да ва ње ко је је Ханс-Ге орг 
Га да мер одр жао 19. ма ја 1999. го ди не, а ко је је об ја вље но под на-
сло вом Вас пи та ње, то је вас пи та ти се бе, јер оно ука зу је да је иде-
ја Уни вер зи те та оства ри ва ус по ста вља њем је дин ства из ме ђу ху-
ма ни зма и ре а ли зма; ...иде ја Уни вер зи те та ко ја, и но ми нал но је 
то очи глед но, под ра зу мје ва уни вер зал ност а не пар ти ку лар ност. 
Обра зо ва ње, тек та да и та ко, по ста је вас пи та ње. На то ме је пу ту 
проф. Ја ни ћи је вић оста ви ла траг, јед ну истин ску ври јед ност ко ја 
под сје ћа да се у ре ал ном об ли ку људ ске до бро те уте ме љу је сми-
сао оства ре ња иде је Уни вер зи те та.  

Сје ти ти се проф. Ја сне Ја ни ћи је вић је ла ко, а го во ри ти или 
пи са ти о то ме за хтјев но. Тре ба, на и ме, на ћи ри је чи ко је би вје-
ро до стој но очу ва ле сна гу и деј стве ност бла го на кло но сти ко ју је 
проф. Ја ни ћи је вић ње го ва ла пре ма љу ди ма. Овом се бри гом за 
љу де, љу бав за жи вот уи сти ну уно си у сви јет, а та је бри га, ка ко 
је то сво јим жи во том и дје лом по ка за ла Ја сна Ја ни ћи је вић, нај-
ле ги тим ни ји мо тив за по све ће ност на уч ном ра ду. Пам тим да сам 
ри јет ко био у при ли ци ду же оста ти у раз го во ру са Ја сном о то ме 
ка ко те о риј ски од ре ди ти ху ма ност, али сам без ма ло сва ким су-
сре том био освје до чен на ствар ност до бро те ко ја је при мје ре на 
чо вје ку и ко ја се кроз сва ко днев но по сту па ње мо же уно си ти у 
за јед ни цу. За хва љу ју ћи Ја сни Ја ни ћи је вић из но ва сам от кри вао 
сми сао и ври јед ност за јед ни це у вре ме ну у ко ме вла да ин ди ви-
ду а ли зам; учио сам ка ко ус по ста вља ти сво је ми шље ње а дру ге 
не оба ве зи ва ти на свој по глед на сви јет; ка ко жи вје ти у скла ду са 
свим на шим, људ ским, раз ли ка ма; за пам тио сам њен осмјех ко ји 
не до пу шта да жи вље ње, и ка да ни је ла ко и ка да се не узи ма ола-
ко, не бу де не под но шљи ва те шко ћа; пре по знао сам сми сао обра-
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зо ва ња ко је ни је са мо шко ло ва ње ни ти пу ка ам би ци ја; схва тио 
сам шта зна чи ра зу мје ти не ко га а не тра жи ти уви јек по ја шње ње 
и да је до бра во ља основ ра зу ми је ва ња; учио сам се ху ма но сти 
од Ја сне ко ја је ху ма ност јед но став но под ра зу мје ва ла као мо тив 
и циљ сва кој ми сли, ри је чи, по ступ ку... 

Ја сна Ја ни ћи је вић је ро ђе на у Бе о гра ду, за вр ши ла је Фи-
ло зоф ски фа кул тет у Са ра је ву (Ен гле ски је зик и књи жев ност 
и фран цу ски је зик) и Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду (Оп шта 
књи жев ност са те о ри јом), гдје је ма ги стри ра ла, те док то ри ра ла 
1983. го ди не ди сер та ци јом из со ци о ло ги је књи жев но сти „Со ци-
о ло ги ја мо дер не књи жев не ко му ни ка ци је (при лог те о ри ји књи-
жев не ре цеп ци је Ђер ђа Лу ка ча)„. Спе ци ја ли зо ва ла се у Ве ли кој 
Бри та ни ји, Фран цу ској и САД. Би ла је про фе сор ен гле ског је зи-
ка на Ко лар че вом уни вер зи те ту у Бе о гра ду од 1968. до 1971. го-
ди не. На Се ми на ру за дру штве не на у ке Фи ло ло шког фа кул те та у 
Бе о гра ду је би ра на у зва ње аси стен та-при прав ни ка 1971. го ди не, 
а 1973. го ди не у зва ње аси стен та за пред мет Со ци о ло ги ја кул ту-
ре и умет но сти, ко ји је од 1984. го ди не пре да ва ла у зва њу до цен-
та. По том је, у зва њи ма ван ред ног и ре дов ног про фе со ра, пре-
да ва ла Кул ту ро ло ги ју, Ко му ни ко ло ги ју и Ети ку у на у ци и кул-
ту ри. Про фе сор ка Ја сна Ја ни ћи је вић је, у пе ри о ду од 1985-1987. 
го ди не, би ла про де кан за на ста ву и, у то ку 1987-1988. го ди не, 
вр ши лац ду жно сти де ка на Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
би ла је управ ник Се ми на ра за дру штве не на у ке, ан га жо ва на у 
Дру штву „Све ти Са ва„ и у На ци о нал ној ко ми си ји за Уне ско при 
Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, а, у пе ри о ду 
од  1989. до  1992. го ди не, је би ла по моћ ник ми ни стра за кул ту-
ру Ср би је. Ја сни Ја ни ћи је вић је 2011. го ди не до дје ље на ме да ља 
Дру штва „Све ти Са ва„ за пре да ни рад у ин те ре су срп ског на ро-
да. Об ја ви ла је ве ћи број чла на ка и сту ди ја у струч ним ча со пи-
си ма у зе мљи и ино стран ству, као и књи ге: Схе ма и фор ме (Лу-
ка че ва те о ри ја књи жев не ре цеп ци је), 1986; Ре цеп ци ја умет но сти 
(као ко а у тор), 1996; Kо му ни ка ци ја и кул ту ра, 2000; Eти ка у на у ци и 
кул ту ри, 2010. 

ПОМЕНИК
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На уч ни и пе да го шки рад проф. др Ја сне Ја ни ћи је вић је бит-
но до при но сио за сни ва њу и раз во ју те о ри ја кул ту ре у Ср би ји. 
Кул ту ро ло ги ја, по том ко му ни ко ло ги ја, су, и као уже на уч не обла-
сти, про фи ли са не  за хва љу ју ћи ра ду ко јим је Ја сна Ја ни ћи је вић 
уче ство ва ла у ис тра жи вач ким про јек ти ма ми ни стар ста ва за на-
у ку и кул ту ру, про јек ти ма Уне ска, те на став но-на уч ном ан га-
жма ну на Фи ло ло шком фа кул те ту и Ме га тренд уни вер зи те ту у 
Бе о гра ду, те Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Кра гу јев цу. Об ја вље ни ра до ви и књи ге проф. Ја ни ћи је вић су, без 
на мје ре да их под во дим под је дан за јед нич ки са др жа лац ко ји би 
ре ду ко вао ре зул та те јед ног пре да ног и пе дант ног на уч ног ра да, 
по све ће ни об на вља њу и пр о ду бљи ва њу сви је сти о сми слу ко му-
ни ка ци је као осно ви кул ту ре, ти ме ука зу ју ћи на зна чај је зи ка по 
људ ско по сто ја ње и тра ја ње у вре ме ну. Фе но ме но ло шка ана ли за 
умјет но сти ко ја је у за вр шном ди је лу књи ге Схе ма и фор ме спро-
ве де на на је зич ки ја сан а лу ци дан на чин, у пот пу но сти кон со ли-
ду је ма нир ми шље ња ко ји ће се по ка за ти као бит но свој ство на-
уч не за о став шти не Ја сне Ја ни ћи је вић. Пи та ње умјет но сти, као 
и је зи ка, ни је из дво је но као пред мет по сма тра ња ко ји се тре ти-
ра пар ци јал но у окви ру те о ри је кул ту ре не го се, што је плод об-
је ди ње ног фи ло ло шког и есте тич ког - цје ло ви ти је фи ло соф ског 
ис тра жи ва ња, ври јед ност умјет но сти - уто ли ко и ње на сим бо-
лич ка и ка тар тич ка сна га - са гле да ва у од но су на очу ва ње сми-
сла чо вје ко вог по сто ја ња у за јед ни ци. Из са мог се, да кле, ов дје 
из два јам тај при мјер, ка тар тич ког деј ства умјет но сти из но ва от-
кри ва за бо ра вље ни сми сао кул ту ре. Уоб ли ча ва ње сна ге људ ског, 
дру штве ног, жи во та, и пу тем естет ског до жи вља ја, је оно деј ство 
умјет но сти ко је у сво јој ана ли зи под вла чи проф. Ја ни ћи је вић. 
Уоб ли ча ва ње дру штве ног жи во та, у исто риј ском сми слу, је сте, 
пре ма то ме, и при ли ка за пре о бра же ње чо вје ка ко је во ди ус по-
ста вља њу пот пу ни је и пра вед ни је за јед ни це. Су шти на је зи ка се 
та да, а на осно ву пре ва зи ла же ња сва ко днев ног, пред мет ног, упо-
треб ног од но са пре ма је зи ку, мо же об но ви ти у са би ру ћој сна-
зи ди ја ло га. На тој се рав ни отва ра пи та ње ре цеп ци је умјет но сти, 
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по том те ма од но са, тач ни је про же то сти ко му ни ка ци је и кул ту ре, те 
ети ке у на у ци и кул ту ри.

Жи вот Ја сне Ја ни ћи је вић и ње но дје ло не при па да ју про-
шло сти, јер су при сут на ври јед ност ко ја не до пу шта да за бо ра-
ви мо да чи не ћи до бро дру ги ма по ста је мо бо љи у сви је ту ко ји 
ни је одво јен од нас. И ка ко са ува жа ва њем по ку ша вам про на ћи 
мје ру за ри је чи, та ко за ста јем пред они ме што је ве ли ки дар на ше 
Ја сне, а што се мо же са мо у ва ља ном чи ње њу по ка за ти и дру го ме 
пре да ти. Ово сје ћа ње не ка он да тра је као су срет ко ји во ди жи во-
ту ко ји тре ба про на ла зи ти у истин ској за јед ни ци, у људ ској то-
пли ни и искре ном при ја тељ ству. Хва ла Вам, дра га Ја сна, на тим 
по у ка ма и успо ме на ма.

ЖелимирВукашиновић

POMENIK

SE]AWE NA QIQANU NIKOLI]
(6. £¤ 1934 - 17. £££ 2014)

Мар та ме се ца ове го ди не пре ми ну ла је Љи ља на Ни ко лић, 
члан Дру штва „Све ти Са ва’’ у пр вим го ди на ма по сле ње го вог 
об но вље ног ра да.

Цео свој жи вот ни век Љи ља на Ни ки лић по све ти ла је про-
све ти. Го во ри ла је да је ње но опре де ље ње за пе да го шки по зив 
би ло као судбнски пред о дре ђе но, да је рад у учи о ни ци „по сао“ 
ко ји је нај бо ље уме ла да ра ди и да су све дру ге ње не де лат но сти 
про ис те кле из љу ба ви ко ју је га ји ла пре ма мла ди ма, с јед не стра-
не, и књи жев но сти с дру ге.1

1  Мр Љи ља на Ни ко лић, По во дом ју би ле ја „Школ ског ча са“, раз го вор 
во ди ла Сла ви ца Га ро ња-Ра до ва нац, Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев но-
сти 1/2007, стр. 3-12.

ПОМЕНИК
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По сле за вр шет ка сту ди ја на бе о град ском Фи ло ло шком фа-
кул те ту, на Гру пи за ју го сло вен ску књи жев ност са срп ско хр ват ским
је зи ком, по че ла је да ра ди у бе о град ској ОШ „Иван Го ран Ко-
ва чић“ и да се, упо ре до са на ста вом, ба ви фе но ме ном чи та ња. 
То сво је ис тра жи ва ње окон ча ла је ма ги стар ским ра дом  Про блем 
чи та ња у на ста ви срп ско хр ват ског је зи ка у основ ној шко ли, ко ји је од-
бра ни ла 1970. го ди не, а књи гу је, као при руч ник за на став ни ке,  
об ја вио За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства. 

По сле ше сто го ди шњег ра да са основ ци ма пре шла је у Три-
на е сту бе о град ску гим на зи ју у ко јој је по кре ну ла уче ни ке на 
мно го број не ства ра лач ке ак тив но сти ко је су ре зул ти ра ле две ма 
Ок то бар ским на гра да ма гра да Бе о гра да ко је су осво ји ли чла но-
ви Ли те рар не и Драм ске сек ци је шко ле. 

Мно ги од ње них уче ни ка оста ли су ве за ни за њу про фе си о-
нал но или лич но и при ја тељ ски, што је она сма тра ла сво јим нај-
ве ћим при зна њем, ве ћим од Ок то бар ске на гра де гра да Бе о гра да 
„До си теј Об ра до вић“, ко ју је до би ла 1992. го ди не. 

По след ње го ди не свог ра да про ве ла је као про свет ни са вет-
ник у За во ду за уна пре ђе ње вас пи та ња и обра зо ва ња гра да Бе о-
гра да. Пот пи сник ових ре до ва не мо же а да се не се ти са ста на ка 
у ње ној кан це ла ри ји сва ког че тврт ка на ко је је до ла зио као мла-
ди про фе сор-по чет ник и на ко ји ма је мно го на у чио о ре ша ва њу 
про бле ма у на став ној прак си.

Би ла је ау тор кон цеп ци је  ме то дич ког ча со пи са „Школ ски час 
срп ског је зи ка и књи жев но сти“ ко ји из ла зи од 1983. го ди не до да нас 
и је ди ни је та кав ча со пис у Ср би ји.  Уред нич ке по сло ве оба вља ла је 
од по чет ка ње го вог из ла же ња, а од 1987. го ди не до сво је смр ти би ла 
је ње гов глав ни и од го вор ни уред ник. Стал но је уса вр ша ва ла своју
ау тор ску кон цеп ци ју јер јој је, као на став ни ку-прак ти ча ру би ла бли-
ска на у ка ко ја се ба ви про бле мом пре но ше ња зна ња на мла де. 
Та ко је, ка ко је са ма ре кла, за по че ла да се ба ви по сло ви ма од 
оп ште кул ту ре и зна ча ја ко ји су, по ред на став ног и на уч ног ра да, 
би ли тре ћа област ње не де лат но сти.

Љи ља на Ни ко лић пи са ла је и уџ бе ни ке за сред њу шко лу. 
Об ја ви ла их је пре ко два де сет. То су: чи тан ке, лек ти ре и је зич ки 
уџ бе ни ци и при руч ни ци. Они у на став ној прак си тра ју ви ше од 
три де сет го ди на. О том по љу сво га ра да ре кла је да та ко уче ни-
ци ма вра ћа дуг јер је и са ма „уче ћи их – од њих нај ви ше и на у-



281

чи ла“.2 За сво је за слу ге у  овој  обла сти до би ла је 2007. го ди не 
Злат ну пла ке ту За во да за уџ бе ни ке и При зна ње за ви ше де це ниј-
ску са рад њу са овом уста но вом, 2009. го ди не. 

Би ла је ау тор про гра ма за књи жев ност за сред ње шко ле, а 
има ла је и ве ли ки број ра до ва ко ји су об ја вље ни у у струч ној пе-
ри о ди ци.

 Ак тивн но је ра ди ла у Дру штву за срп ски је зик и књи жев-
ност. Ду го је би ла члан ње го ве Упра ве и пред сед ник Ко ми си је за 
так ми че ње уче ни ка сред њих шко ла из књи жев но сти, па је, 2004. 
го ди не, на гра ђе на По ве љом за из у зе тан до при нос ра ду Дру штва.

 Љи ља на Ни ко лић је оста ви ла траг и у ра ду Дру штва „Све-
ти Са ва“. Кад је оно, 1995. го ди не, об но ви ло свој рад, она је пр ве 
две го ди не во ди ла Књи жев ни кон курс и би ла пред сед ни ца жи ри-
ја. За сно ва ла је про по зи ци је за утвр ђи ва ње те ма и кри те ри ју ме  
за вред но ва ње ра до ва. На ро чи то је ин си сти ра ла на то ме да се уз 
име на на гра ђе них уче ни ка по ме ну и њи хо ви на став ни ци. Та ко 
се уве ћа вао зна чај тих шко ла у њи хо вим сре ди на ма, а књи жев но 
ства ра ла штво мла дих по ста ја ло је из раз зби ва ња и окол но сти у 
ко ји ма су на ста ја ли на гра ђе ни ра до ви и искре на ре ак ци ја на све 
што је по тре са ло и уз бу ђи ва ло њи хо ве ау то ре. Овај свој „за да-
так“ оба вља ла је пре да но и струч но, зна ју ћи да се мла дом чо ве-
ку не мо гу на ме та ти сте ре о ти пи. Про ти ви ла се кру том др жа њу 
од ре ђе них ста во ва јер је књи жев ност би ла њен жи вот. Из ње је 
цр пла ле по ту, по ка зу ју ћи ка ко је тре ба до жи вља ва ти и вред но ва-
ти. За то ће Дру штво чу ва ти се ћа ње на њу као на вр сног струч ња ка 
и пе да го га.

Из жи во та је оти шла ти хо и до сто јан стве но. Њен лик и увек 
зво нак оп ти ми стич ки глас оста ви ће у се ћа њу оних ко ји су је 
по зна ва ли, или са ра ђи ва ли са њом, не из бри сив траг јер се ни је 
ште де ла у ра ду са уче ни ци ма и са рад ни ци ма. Пам ти ће се кре а-
тив ни раз го во ри са њом и за то јој, по сле ово зе маљ ског жи во та, 
пред сто ји – не за бо рав.

 МиливојеСпасић

2  На ве де но де ло, стр. 8.

ПОМЕНИК



                                                                  

                                                                                           



                                                                                          УДК 821.163.41-5

SVETOSAVSKA BESEDA*
 

 KRSNA SLAVA JE SLAVA JEDNE 
PORODICE, A SLAVA CELOG SRPSKOG 

NARODA JE SVETI SAVA

Ча сни оци Срп ске пра во слав не цр кве! 
Ува же на го спо ђо Јан чић!
Ви со ко це ње ни го сти, 
при ја те љи и чла но ви Дру штва „Све ти Са ва“!
На да на шњи дан с по гле дом и ми шљу на дан Све тог Са ве 

ме ни гре шно ме у не ја сним окол но сти ма па де у де ло ча сна, уз ви-
ше на, а те шка, ду жност до ма ћи на на ше да на шње сла ве.

Сва ка срп ска пра во слав на фа ми ли ја, по ро ди ца из чи јег се 
оџа ка ви је дим у ове зим ске да не сла ви сво ју кр сну сла ву. Тог 
да на до ма ћин не се ди с го сти ма. Он дво ри не по на ред би, већ по 
љу ба ви пре ма сво јим пре ци ма, пре ма свом све ти те љу, што ства-
ра сна жну ду хов ну осно ву и осе ћа је бо го у год ног чи на. 

Зна мо: кр сна сла ва је сла ва од ре ђе не по ро ди це, ро да, а сла-
ваце лог срп ског на ро да је Све ти Са ва. Јед на је ди на, има ју ћи у 
ви ду да и љу ди ко ји ни су пра во слав ци ода ју по шту на шем све-
ти те љу. 

1  Све то сав ска бе се да до ма ћи на сла ве Ни ко ле Б. По по ви ћа одржа на 26. 
ја ну а ра 2014. го ди не у На род ној би бли о те ци Ср би је
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За што је та ко? 
Исто ри ја, тј. жи вот је та ко устро јио има ју ћи у ви ду це ло ви-

ту лич ност и де ло Раст ка Не ма њи ћа. 
Тај мла дић очи глед но је до жи вео вас ко ли ко про све тље ње 

ка да је за јед но са ру ским ка лу ђе ри ма кре нуо у ма на стир, ка да је 
стао на пут жи во та по све ће ног Бо гу и уз ди за њу свог ро да. Све 
ма те ри јал не вред но сти ко је је мо гао да има у из о би љу за Све тог 
Са ву су би ле без вред не. 

Се би је ста вио у де ло да ду шу и те ло сво га на ро да уз ви си и 
до ве де у склад. Ода тле по ти че цео ње гов про све ти тељ ски, лич ни 
рад. Да би на род оп стао, би ло је ја сно, мо ра има ти и цр кву и др-
жа ву. Са оцем Сте фа ном Не ма њом, Све тим Си ме о ном, устро јио 
је Срп ску пра во слав ну цр кву на вје ки вје ков, а са бра ћом и бра-
ти ћи ма срп ску др жа ву. 

Ту је и ко рен на стан ка мо дер не срп ске на ци је, ко ја је као ма-
ло ко ја европ ска на ци ја пре жи ве ла ка та кли зме. 

Чу јем да срп ски ђа ци по нај ви ше зна ју де ло Све тог Са ве, а 
то је и при род но – зна ти пра ро ди те ље сво је, раз у ме се, у њи хо-
вим исто риј ским ди мен зи ја ма укљу чу ју ћи и кон крет ност. 

На ша да на шња сла ва има ви ше ви до ва, а ђач ки ра до ви ко је 
ће мо чу ти до ла зе из ду би не на род ног зна ња. На овај на чин, ко ли-
ко знам, у све ту се не сла ви ни је дан на ци о нал ни све ти тељ. 

Дра ги го сти, при ја те љи, при ми те из ра зе мог по себ ног по-
што ва ња и ис кре не за хвал но сти што смо и ово га ча са за јед но. 

Же ле ћи вам мно го сре ће и на прет ка до зво ли ће те да се наш 
про грам про ду жи ка ко је пла ни ра но.  

У Бе о гра ду 26. 01. 2014. го ди не

НиколаБ.Поповић



                                                                УДК 061.22(497.11):821.163.41''2013''

IZVE[TAJ O RADU 
DRU[TVA „SVETI SAVA“ 

ZA 2013. GODINU

Све то сав ску све ча ност 2013. го ди не ор га ни зо ва ли смо у На-
род ној би бли о те ци Ср би је, у оној ис тој са ли у ко јој је 1994. го-
ди не до не та од лу ка о об на вља њу ра да Дру штва „Све ти Са ва“. 
Све ча но сти је, по ред ви со ких зва ни ца из све та кул ту ре, на у ке, 
умет но сти и по ли ти ке, при су ство вао и па три јарх срп ски г. Ири-
неј, ко ји је и пре се као слав ски ко лач уз са слу жи ва ње је ре ја из све-
то сав ског хра ма на Вра ча ру. До ма ћин сла ве био је Пе ро Ђур ђе-
вић. Ево ка ко су ту на шу све ча ност ви де ли ре пор те ри Срп ске 
но вин ске аген ци је (СР НА): 

Ње го ва све тост па три јарх срп ски Ири неј да нас је на све ча но сти 
у ор га ни за ци ји Дру штва „Све ти Са ва“ у Бе о гра ду по звао срп ски на род 
да се др жи пу та пр вог срп ског про свје ти те ља.

Па три јах Ири неј ис та као је да су Ср би ка да су се др жа ли пу та 
ве ли ког про све ти те ља и ди пло ма те чи ни ли и ства ра ли ве ли ка дје ла, а 
ка да ни су осје ћа ли су по сље ди це и до жи вља ва ли ве ли ке не во ље.

Ње го ва све тост при су ство вао је уру че њу при зна ња Дру штва 
„Све ти Са ва“ ис так ну тим по је дин ци ма и уста но ва ма у обла сти срп
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ске кул ту ре, као и до бит ни ци ма на гра да на тра ди ци о нал ном Све то сав
ском књи жев ном и ли ков ном кон кур су, ме ђу ко ји ма су и ђа ци из Ре пу бли
ке Срп ске.

На све ча но сти у На род ној би бли о те ци Ср би је, на ко јој је про сла
вљен и Са вин дан, сла ва овог дру штва, па три јарх Ири неј ре као да је Све
ти Са ва био ве ли ки чо вјек не са мо за сво је ври је ме не го је остао при мјер 
и за исто ри ју.

„Све што има мо вред но, чи ме се по но си ма пред све том и по ко ме 
нас свет по зна је и до не кле при зна је, по че ло је са Све тим Са вом. За ње
го во име ве за не су пр ве књи ге ко је ре гу ли шу жи вот Цр кве и др жа ве“, 
ре као је па три јарх Ири неј у бе сје ди по сли је ло мље ња слав ског ко ла ча.

Ме да љу Дру штва „Све ти Са ва“ ове го ди не до би ли су члан Цр но
гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти и ис так ну ти ан тро по лог и ет
но граф ака де мик Пе тар Вла хо вић и књи жев ник Ми ло ван Ви те зо вић 
за ве ли ке за слу ге за рад и ак тив ност Дру штва, а на до бро бит срп ског 
на ро да.

Пла ке та Дру штва „Све ти Са ва“ за по се бан до при нос ра ду и ак
тив но сти ма Дру штва, а на до бро бит срп ског на ро да до ди је ље на је Би
бли о те ци гра да Бе о гра да.

[...] Све ча но сти је при су ство вао и ди рек тор Пред став ни штва Ре
пу бли ке Срп ске у Ср би ји Мла ђен Ци цо вић, ди рек тор На род не би бли о те
ке Де јан Ри стић, про фе со ри Уни вер зи те та у Бе о гра ду, те број не дру ге 
зва ни це.

Дру штво „Све ти Са ва“ осно ва но је 1886. го ди не. Рад Дру штва 
пре ки нут је 1944. го ди не, а ње го во дје ло ва ње на ста вље но је 1994. 

Књи жев не ра до ве уче ни ка основ них и сред њих шко ла у Ср-
би ји и Ре пу бли ци Срп ској оце њи ва ла је Ко ми си ја би бли о те ка-
ра би бли о те ке „Све ти Са ва“ – Зе мун у са ста ву: Миљ ка Ко цић, 
проф. оп ште књи жев но сти са те о ри јом књи жев но сти, Ми ра 
Стој нић, дипл. по зо ри шни и ра дио про ду цент и Да ни је ла Гу-
бе ри нић, проф. оп ште књи жев но сти са те о ри јом књи жев но сти. 
На наш ли те рар ни кон курс 2013. го ди не сти гла су 243 ра да из 
основ них и 199 из сред њих шко ла Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. У 
ужи из бор ушло је по 20 ра до ва у обе кон ку рен ци је, а ко ми си ја 
је до не ла сле де ћу од лу ку:  
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Ве ли ку на гра ду на тра ди ци о нал ном Све то сав ском књи жев-
ном кон кур су за уче ни ке основ них и сред њих шко ла у Ср би ји 
и Ре пу бли ци Срп ској осво јио је уче ник Основ не шко ле „Све ти 
Са ва“ у Бе о гра ду Ни ко ла Бо ров ча нин ра дом о те ми „Ни чег не ма 
без по чет ка, ни на ро да без свог пре тка“, под на сло вом Тка ње или 
оси па ње?.

У ка те го ри ји ра до ва при спе лих из основ них шко ла: 
Пр ву на гра ду де ле пе сме: Деч јим очи ма гле дам Са ви ну зе мљу, 

уче ни ка Не на да Ву ка но ви ћа, ОШ „Дра ган Ма рин ко вић“ из 
Адра на код Кра ље ва и две пе сме Ане Ми ја и ло вић, ОШ „Ва са 
Ча ра пић“ из Бе лог по то ка.

Дру гу на гра ду до би ли су: Ка та ри на Илић, ОШ „Љуп че Ни-
ко лић“ из Алек син ца, за рад на те му Ни чег не ма без по чет ка, ни на
ро да без свог пре тка, Је ле на Ву ја чић,ОШ  „Све ти Са ва“ - Љу би ње, 
за рад на те му Ле ген да о Све том Са ви из мог кра ја и Ми ља на Ста-
ме но вић, ОШ „Осми сеп тем бар“ - Пи рот, за рад на те му Деч јим 
очи ма гле дам Са ви ну зе мљу.

Тре ћу на гра ду де ле: Ка та ри на Ла зић, ОШ „Ба но вић Стра хи-
ња“ - Бе о град, за рад Деч јим очи ма гле дам Са ви ну зе мљу, Ка та ри на 
Па вло вић, ОШ „Бра ћа Не дић“ - Осе чи на, за рад Ле ген да о Све том 
Са ви из мог кра ја Ва ња Ра ду ло вић, ОШ „Све ти Са ва“ - При је по ље, 
за рад Ни чег не ма без по чет ка, ни на ро да без свог пре тка и Игор 
Чо лић, ОШ „Све ти Са ва“ - Ро га ти ца за рад Ни чег не ма без по чет ка, 
ни на ро да без свог пре тка.

У ка те го ри ји сред њо школ ских ра до ва:
Пр ва на гра да при па да ра ду Пу ту је Све ти Са ва, пут му је вре

ме, Ма ри је Ла ти но вић, уче ни це Кар ло вач ке гим на зи је из Срем-
ских Кар ло ва ца.

Дру гу на гра ду де ле три ра да: Ме сто и уло га Све тог Са ве у жи
во ту срп ског на ро да кроз ве ко ве, На ста сје По по вић, уче ни це Зе мун-
ске гим на зи је из Зе му на Пу ту је Све ти Са ва, пут му је вре ме, Уро ша 
Ста ни ми ро ви ћа, уче ни ка Зе мун ске гим на зи је из Зе му на и Пу ту је 
Све ти Са ва, пут му је вре ме, Ни ко ле Та си ћа, уче ни ка Ра чу нар ске 
гим на зи је из Бе о гра да.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“...
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Тре ћу на гра ду де ли пет ра до ва на те му Пу ту је Све ти Са ва, 
пут му је вре ме уче ни ка: Ми ли це Стан ко вић, уче ни це Сед ме бе-
о град ске гим на зи је из Бе о гра да, Алек сан дре Мар ко вић, уче ни-
це По љо при вред не и ме ди цин ске шко ле из Бје љи не Ва лен ти не 
Лон чар, уче ни це Прав но-би ро тех нич ке шко ле из Зе му на На та ше 
Ко чић, уче ни це гим на зи је из Ба ња Лу ке и Ми ли це Ко ва че вић, 
уче ни це Гим на зи је и сред ње струч не шко ле Ис точ на Или џа из 
Са ра је ва. Пла ке ту за ве ли ки од зив (93 ра да) ко ми си ја до де љу је 
Зе мун ској гим на зи ји из Зе му на.

Слич но је би ло и у Ба ња лу ци где је Под од бор Дру штва 
„Све ти Са ва“ у Ре пу бли ци Срп ској, у пе так 25. ја ну а ра 2013, по 
че твр ти пут ор га ни зо вао све ча но до де љи ва ње на гра да на Све то-
сав ском ли ков ном кон кур су за уче ни ке основ них шко ла Ср би је, 
Срп ске, Цр не Го ре и ра се ја ња и про сла вио на шу кр сну сла цу 
Све тог Са ву. По сле ре за ња слав ског ко ла ча, Ма ли хор основ не 
шко ле „Све ти Са ва“ из Ба ња лу ке от пе вао је Хим ну Све том Са ви 
за јед но са чла но ви ма Дру штва, до бит ни ци ма на гра да, њи хо вим 
на став ни ци ма и ро ди те љи ма, оста лим уче сни ци ма и го сти ма. 
До ма ћин сла ве био је Пре драг Бје ло ше вић, књи жев ник и ди рек-
тор Дје чи јег по зо ри шта Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је го во рио о Све-
том Са ви, о на шем Дру штву, о умет но сти и де ци умет ни ци ма. 
По звао је де цу да и да ље уче ству ју на Све то сав ским кон кур си ма 
Дру штва, као и да до ла зе у по зо ри ште. Ма ли хор ОШ „Све ти 
Са ва“ из Ба ња лу ке, под ру ко вод ством му зич ког пе да го га Ра да не 
Бран ко вић, уз со ли сту Алек сан дра Ри та на, оду ше вио је иза бра-
ним де чи јим пе сма ма. За јед но са њи ма сви су пе ва ли Дје ца су 
украс све та, Ишли смо у Афри ку, Кад си сре тан... За тим су при сут не 
об ра до ва ли и ма ли ре ци та то ри: Алек сан дар Бо бар пе смом Вре ме 
ра ђа бор це; Бог да на Ма ца но вић, Лу ка Мар че тић и Пе тар Лу ка јић 
за јед но су ре ци то ва ли пе сму Срп ска сла ва; Ан дреа Ма тић пе сму 
Сун це злат ног ко ва, а Ве дран Ку тић и Алек сан дра Ко зо ма ра су ре-
ци то ва ли две пе сме под на сло вом Све ти Са ва.

  Пред сјед ни ца Под од бо ра Дру штва Све ти Са ва у Ре пу бли ци 
Срп ској, го спо ђа Ве сна Б. Аћић је ка за ла да је од зив уче ни ка и 
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шко ла на Све то сав ски ли ков ни кон курс и ове го ди не био до бар и 
да је у Ба ња лу ку сти гло 539 ра до ва из 57 шко ла из Ср би је и Срп-
ске, због че га жи ри ни је имао лак за да так. Пред сед ни ца жи ри ја, 
ака дем ски сли кар Ни на По по вић, је са оп шти ла од лу ку жи ри ја 
( у ко јем су још би ли Ве сна Б. Аћић, ма ги стар прав них на у ка, 
и Ви да Бр ђа нин, дипл. ли ков ни умет ник) и на дах ну то го во ри-
ла о сва ком на гра ђе ном ра ду. На гра де по бјед ни ци ма уру чи ли су 
Сње жа на Кља јић, ко ор ди на тор за основ но обра зо ва ње у Ми ни-
стар ству про свје те и кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске и Стев ка Ко зић 
Пре ра до вић, књи жев ни ца из Ба ња лу ке, а за ра до ве на те му „Све-
ти Са ва у пје сми и при чи“ на гра ђе ни су: 

Спе ци јал ном на гра дом: 
Ни ко ли на Бу ли га, уче ни ца 6. раз ре да Основ не шко ле „Ни-

ко ла Те сла“ Пр ња вор (ли ков ни пе да гог Жељ ко Жу њић) и Са ра 
Ну нић, уче ни ца 6. раз ре да Основ не шко ле „Ни ко ла Те сла“ Пр-
ња вор (ли ков ни пе да гог Жељ ко Жу њић)

Тре ћу на гра ду де ле:
Зо ран До ри, уче ник 3. раз ре да Основ не шко ле „Жар ко Зре-

ња нин“ Бо ка, Ба нат (учи те љи ца Ан ге ла Це снак) и Teо до ра Гра-
беж, уче ни ца 7. раз ре да Основ не шко ле „Бран ко Ра ди че вић“ Ба-
ња лу ка (ли ков ни пе да гог Да рин ка Зељ ко вић)

Дру гу на гра ду де ле:
Алек сан дра Ди ми три је вић, уче ни ца 5. раз ре да Основ не 

шко ле „Све ти Са ва“ Ве ли ка Пла на, (ли ков ни пе да гог Жи во слав 
Јо ва но вић) и Вик тор Ген чић, уче ник 5. раз ре да Основ не шко ле 
„Све ти Са ва“ Ве ли ка Пла на, (ли ков ни пе да гог Жи во слав Јо ва-
но вић)

Пр ву на гра ду де ле:
Та ра Стој ко вић, уче ни ца 4. раз ре да Основ не шко ле „По-

пин ски бор ци“ Вр њач ка Ба ња, уче ни ца Ате љеа „Пла ва чет ки-
ца“ (ли ков ни пе да гог Би ља на Мар ко вић-Кра гу љац) и Стра хи ња 
Ви дић, уче ник 5. раз ре да Основ не шко ле „Све ти Са ва“ Ве ли ка 
Пла на, (ли ков ни пе да гог Жи во слав Јо ва но вић)

На гра де су ли је пе (по ве ље), ко ри сне (књи ге) и слат ке (чо ко-
ла де, бом бо ни). 
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У окви ру тра ди ци о нал не Три би не на ме ње не ши рој јав но-
сти, Дру штво „Све ти Са ва“ је  у 2013. Го ди ни ор га ни зо ва ло са мо 
јед ну три би ну: 9. ма ја у са ли Пе да го шког му зе ја Ср би је; др Ми-
ли во је Спа сић го во рио је на те му „Све ти Са ва у срп ској књи жев-
но сти за де цу“. 

Го ди не 2013. умр ла је проф. Ја сне Ја ни ћи је вић, ду го го ди-
шњи ге не рал ни се кре тар и члан Управ ног од бо ра Дру штва „Све-
ти Са ва“. Са хра ње на је у пе так, 2. Ав гу ста на Но вом гро бљу 
у Бе о гра ду. По сле опе ла, од на ше Ја сне се при год ним го во ром 
опро сти ла про фе сор др Алек сан дра Вра неш, де кан Фи ло ло шког 
фа кул те та и члан Управ ног од бо ра Дру штва „Све ти Са ва“:           

Ува же на ожа ло шће на по ро ди цо, по што ва ни ро ђа ци, при ја
те љи и ко ле ге проф. Ја сне Ја ни ћи је вић, од ко је се да нас с ту гом 
опра шта мо,

Ду бо ко са у че шће по ро ди ци проф. Ја ни ћи је вић на ше на уч не 
и кул тур не јав но сти иза зва но је гу бит ком бли ског нам са рад ни
ка и при ја те ља, гу бит ком на уч ни це из у зет не жи вот не енер ги
је, ис тра жи вач ке еру ди ци је, књи жев не, је зич ке, кул ту ро ло шке и 
исто риј ске, као и ши ро ке дру штве не ра до зна ло сти.

Под се ти мо се у овом ту жном ча су да је Ја сна Ја ни ћи је
вић ро ђе на у по ро ди ци Стој ков у Бе о гра ду, да је ди пло ми ра ла 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву ен гле ски и фран цу ски 
је зик и књи жев ност, на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду оп
шту књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти и за тим на истом 
фа кул те ту док то ри ра ла 1983. на те му „Со ци о ло ги ја мо дер не 
књи жев не ко му ни ка ци је (при лог те о ри ји књи жев не ре цеп ци је 
Ђер ђа Лу ка ча)“. Проф. Ја ни ћи је вић је об ја ви ла ве ћи број чла на
ка и сту ди ја у струч ним ча со пи си ма у зе мљи и ино стран ству, 
као и књи ге: Схе ма и фор ме (о Лу ка че вој те о ри ји књи жев не ре
цеп ци је) 1986; Ко му ни ка ци ја и кул ту ра о до ми нант ном ме сту и 
уло зи „је зи ка“ у си сте му оп ште ња, 2000, и ко а у тор ске књи ге 
Рeцеп ци ја уметnoсти 1996. и Ети ка у на у ци и кул ту ри 2010. го
ди не.



291

Опра шта ју ћи се да нас од проф. Ја ни ћи је вић ис ка зу је мо из
у зет но по што ва ње ње ној лич но сти и де лу, не раз двој ни ма у про
фи ли са њу пр во про фе со ра ен гле ског је зи ка на Ко лар че вом уни
вер зи те ту у Бе о гра ду; уни вер зи тет ског про фе со ра ши ро ког 
обра зо ва ња, јед ног од уте ме љи те ља и управ ни ка Се ми на ра за 
дру штве не на у ке на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, ис так ну тог кул тур ног по сле ни ка, углед ног про де ка на 
и в.д. де ка на Фи ло ло шког фа кул те та, по у зда ног уред ни ка зна
чај них ча со пи са и хре сто ма ти ја, при ло жни ка зна чај не на уч не, 
кул тур не и днев не пе ри о ди ке, ау то ра ви ше књи га, пре да ва ча на 
ви ше стра них и до ма ћих — ви со ко школ ских уста но ва, чла на до
ма ћих и стра них на уч них и струч них дру шта ва, раз ли чи тих ко
ми си ја фа кул тет ских и дру гих дру штве них ин сти ту ци ја, мен
то ра не ко ли ким ма ги стран ти ма и док то ран ди ма.

Ши ри ну, по ред ње и ста бил ност ин те ре со ва ња проф. Ја
ни ћи је вић об ли ко ва ли су ши ро ко обра зо ва ње, жи вот на ра до зна
лост, али и то пло по ро дич но окру же ње. Оту да је би ла и ње на 
кон стант на спрем ност да oдго ва ра на иза зо ве но вог у на у ци, 
на ро чи то у обла сти ма ко му ни ко ло ги је, кул ту ро ло ги је и ети
ке у на у ци и кул ту ри, у обра зо ва њу и у дру штву уоп ште, што 
ју је кроз про фе су ру на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду и раз ли чи те 
ви со ке функ ци је у управ ним и рад ним те ли ма фа кул те та, уни
ве р зи те та, Ми ни стар ства кул ту ре, као по моћ ни ка ми ни стра, 
за у век упи са ло у ус пи њу ћу раз вој ну ли ни ју фи ло ло ло шких и фи
ло зоф ских на у ка. Фа кул тет јој је да нас за хва лан за њен бо га ти 
на уч ни и на став ни до при нос обла сти ма кул ту ро ло ги је, ко му ни
ко ло ги је, со ци о ло ги је кул ту ре и умет но сти, ети ке, као и за на
по ре и труд уло же не у про фе си о нал но оба вља ње ор га ни за ци о
них по сло ва ве за них за функ ци је про де ка на Фа кул те та, ка ко ће 
би ти и у бу дућ но сти. До при нос проф. Ја ни ћи је вић дру штве ним 
на у ка ма, омо гу ћа вао је ши ре ње мул ти кул ту ра ли зма и ин тер
кул ту ра ли зма на на шим про сто ри ма. Проф. Ја ни ћи је вић ће нам 
сви ма не до ста ја ти као енер ги чан на став ник, зна лац, по у здан, 
од го во ран и по све ћен на уч ни рад ник, из у зе тан и до бро на ме ран 
са рад ник мла дих ге не ра ци ја и сво јих ко ле га.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“...
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Част нам је што је проф. Ја ни ћи је вић као ге не рал ни се кре
тар во ди ла и Дру штво „Све ти Са ва“, ко је је на ста ви ло пле
ме ни ту тра ди ци ју сти пен ди ра ња на ше омла ди не и об ја вљи ва
ња на уч ног гла си ла  „Брат ство“ и ко је је проф. Ја ни ћи је вић 
за ви со ке за слу ге до де ли ло Ме да љу Све ти Са ва. Ан га жо ва ње 
проф. Ја ни ћи је вић у На ци о нал ној ко ми си ји УНЕ СКОа би ло је 
на зна чај ну до бро бит ва жних про је ка та за на шу кул ту ру и на у
ку.   Пам ти ће мо проф. Ја ни ћи је вић, пре све га, по ње ној пле ме ни
то сти, скром но сти, до бро ти, ве ли ко ду шно сти и не се бич но сти 
пре ма пре ма сту ден ти ма и ко ле га ма. Сла ва и хва ла проф. Ја сни 
Ја ни ћи је вић. 

По во дом смр ти Ја сне Ја ни ћи је вић, ње на по ро ди ца као и 
Дру штво „Све ти Са ва“ при ми ли су мно го број не по ру ке са у че-
шћа, а у ли сту По ли ти ка од 4. Ав гу ста, Ду шан Зу пан, пред сед-
ник Дру штва, је об ја вио 

IN MEMORIAM Ја сна Ја ни ћи је вић (1943-2013)
Про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, док тор со

ци о ло ги је Ја сна Ја ни ћи је вић из гу би ла је бит ку с ду гом и те шком 
бо ле шћу 29. ју ла ове го ди не. Мно го број ни при ја те љи, ко ле ге и 
чла но ви по ро ди це опро сти ли су се на Но вом гро бљу од  јед не 
из у зет не лич но сти ко ја је по сво јим људ ским осо би на ма, али и 
по ака дем ским од ли ка ма, би ла пред став ник оног нај бо љег што 
гра ђан ска Ср би ја мо же да из не дри.               

По то мак ста ре и углед не пре чан ске по ро ди це Стој ков, ро
ђе на у Бе о гра ду, сту ди је ен гле ског и фран цу ског је зи ка и књи
жев но сти за вр ши ла је у Са ра је ву, да би у Бе о гра ду не што ка
сни је ди пло ми ра ла и на Оп штој књи жев но сти на Фи ло ло шком 
фа кул те ту. Ту је од бра ни ла и ма ги стар ски рад из обла сти 
есте ти ке и те о ри је књи жев но сти на при ме ру Џем са Џој са, а 
ка сни је док то ри ра ла на те му „Со ци о ло ги ја мо дер не књи жев не 
ко му ни ка ци је“.

Обра зо ва на не са мо у на шој зе мљи, већ и у ино стран ству, 
пре све га у Ен гле ској и САД, об ја ви ла је низ чла на ка, сту ди ја и књи га из 
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обла сти кул ту ро ло ги је, ко му ни ко ло ги је, кул тур не исто ри је и ети ке. На 
ма тич ном Фи ло ло шком фа кул те ту оста ви ла је не из бри сив траг као на
уч ник, ис тра жи вач и пе да гог, али и као је дан од уте ме љи ва ча Се ми на ра 
за дру штве не на у ке, уред ник зна чај них ча со пи са и хре сто ма ти ја, члан 
до ма ћих и стра них на уч них и струч них дру шта ва. Ње на струч ност и 
пе да го шка зна ња би ли су це ње ни и пред ста вља ли до при нос по ди за њу 
ква ли те та на ста ве на сво је вре ме но но во о тво ре ном Фи ло ло шком фа
кул те ту у Кра гу јев цу и на Ме га тренд уни вер зи те ту у Бе о гра ду.

По ред на уч ног и пе да го шког ра да, Ја сни но ши ро ко обра зо ва ње, 
жи вот на енер ги ја и осе ћа ње дру штве не од го вор но сти ути ца ли су и на 
до при нос ко ји је пру жи ла као по моћ ник ми ни стра кул ту ре Вла де Ре пу
бли ке Ср би је, што ва жи и за ње но ан га жо ва ње у На ци о нал ној ко ми си ји 
Уне ска.

Мо жда нај бо љи из раз Ја сни не пле ме ни то сти, до бро те, ве ли ко ду
шно сти и не се бич но сти био је њен ра ду Дру штву „Све ти Са ва“, где је 
ви ше од пет на ест го ди на би ла успе шни ге не рал ни се кре тар, а за тим и 
члан Управ ног од бо ра. Ти ме се упи са ла злат ним сло ви ма уз нај и стак ну
ти је лич но сти овог нај ста ри јег срп ског гра ђан ског удру же ња. У знак 
при зна ња за ње не за слу ге, а по во дом 125го ди шњи це по сто ја ња и ак
тив но сти Дру штва, Ја сни Ја ни ћи је вић је 2011. го ди не уру че на пре сти
жна ме да ља Дру штва „Све ти Са ва“, за пре да ни рад у ин те ре су срп
ског на ро да.

Про фе сор ка Ја ни ћи је вић ће оста ти у на шем се ћа њу и по сво јој из у
зет ној жи вот ној енер ги ји, то плој лич но сти, по у зда но сти и лич ној од го
вор но сти. Из над све га, пам ти ће се Ја сни на лич ност из у зет не еру ди ци је 
и ин те лек ту ал не ра до зна ло сти ко ју је од ли ко ва ло уме ће да хар мо ни зу је 
ака дем ска до стиг ну ћа и оба ве зе, др жав не и дру штве не од го вор но сти, 
од но се с ко ле га ма и при ја те љи ма и, сва ка ко не на по след њем ме сту, то
пло по ро дич но окру же ње.    

 
У Бе о гра ду, 1. ју ла 2014.

                Д.М.Петровић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“...





                                                              УДК 014.3 „Братство“ ''1997/2012''

SADR@AJ RANIJIH BROJEVA 
„BRATSTVA“

БРАТСТВОI,1997.

ПРЕД ГО ВОР

Ма ти ја Бећ ко вић: ПРИ ЧА О СВЕ ТОМ СА ВИ Та на си је Мла де-
но вић: СВИ ТАЦ - ЛА МЕНТ ЗА ПЕ СНИ КОМ 

ИВА НОМ В. ЛА ЛИ ЋЕМ 
Мо мо Ка пор: У СЛА ВУ ТРО ЈЕ РУ ЧИ ЦЕ 
Рад ми ла Ма рин ко вић: ЖИ ВОТ И ДЕ ЛО СВЕ ТОГ СА ВЕ 
Не над Љу бин ко вић: СВЕ ТИ СА ВА - БОЖ ЈИ УГОД НИК,

ДР ЖАВ НИК, МИТ СКИ РО ДО НА ЧЕЛ НИК (осми шље на 
са мо град ња кул та)
Ва си ли је Кре стић: СРП СКА НА РОД НО-ЦР КВЕ НА    

 АУ ТО НО МИ ЈА И МА ЂАР СКЕ ВЛА ДЕ 
Ми ло рад Ек ме чић: СРП СКО ПИ ТА ЊЕ У ИС ТОЧ НОЈ КРИ ЗИ 

 1875-1878.



Дра го љуб Р. Жи во ји но вић: ВЕ ЛИ КА БРИ ТА НИ ЈА И СРП СКО
ПИ ТА ЊЕ НА БЕР ЛИН СКОМ КОН ГРЕ СУ 1878. ГО ДИ НЕ

Пе тар Вла хо вић: КР СНА СЛА ВА И ЊЕН ЗНА ЧАЈ У        
СРП СКОМ НА РО ДУ

Во ри сла ва Ли лић: СВЕ ТО СА ВЉЕ У ПИ РОТ СКОМ КРА ЈУ 
Алек сан дра Вра неш: ЧА СО ПИС „БРА СТВО“ КАО ГЛА СИ ЛО 

ДРУ ШТВА СВЕ ТОГ СА ВЕ 
Ду шан Зу пан: СВЕТ СКИ МЕ ДИ ЈИ У ХА О СУ ЛА ЖИ 

И СМУТ ЊИ 
Сло бо дан Ми ле у снић: ДУ ХОВ НИ ГЕ НО ЦИД 
Вла ди мир Сто јан че вић: ЈО ВАН ХА ЏИ-ВА СИ ЉЕ ВИЋ, 

ИСТО РИ ЧАР СР БА У ТУР СКОЈ 
           ПО МЕ НИК
           М. П: МИ О МИР ДЕ НИЋ
Пе тар Вла хо вић: АКА ДЕ МИК ВО ЈИ СЛАВ Ј. ЂУ РИЋ 

Д. 3.: МИ ЛАН ДА МЈА НО ВИЋ 
           ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
Гр гур Јак шић: СТА НОВ НИ ШТВО МА ЋЕ ДО НИ ЈЕ У 

ПО ЧЕТ КУ XIX ВЕ КА
           ПО ВО ДОМ ОБ НО ВЕ РА ДА ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ СА ВА“
           М. Г.: ТРА ДИ ЦИ ЈА ЗА БУ ДУЋ НОСТ 
           НА ГРАД НИ ЛИ ТЕ РАР НИ КОН КУРС

БРАТСТВОII,1998

Де сан ка Мак си мо вић: СА ВИН МО НО ЛОГ 
Пре драг Па ла ве стра: ОСАМ ВЕ КО ВА СРП СКЕ 

КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
Ми ха и ло Вој во дић: РАД „ДРУ ШТВА СВЕ ТОГ СА ВЕ“ 

1886-1891.
Мла ден Га ври ло вић: ПУТ У АТО СКИ ХИ ЛАН ДАР 
Вла ди мир Сто јан че вић: ЈО ВАН ТО МИЋ О 



            АУ СТРО У ГАР СКОЈ ПО ЛИ ТИ ЦИ ПРО ДИ РА ЊА У 
СТА РУ  СР БИ ЈУ 

Бо ри сла ва Ли лић: ПИ РОТ СКИ КРАЈ У ПЛА НО ВИ МА 
           ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА ОД САН СТЕ ФАН СКОГ МИ РА ДО 

БЕР ЛИН СКОГ КОН ГРЕ СА - ПО ВО ДОМ 120 ГО ДИ НА 
ОСЛО БО ЂЕ ЊА ОД ТУ РА КА

Бре да и Пе тар Вла хо вић: БА ЧИ ЈА И КА ТУН 
            ЈУ ЖНО КАР ПАТ СКЕ И ЦЕН ТРАЛ НО БАЛ КАН СКЕ 
            ЗО НЕ 
Алек сан дар Ло ма: ЂА ВО ЉЕ КУМ СТВО 
Рок сан да Пе јо вић: МИ ХО ВИЛ ЛО ГАР (1902-1998) У СРП СКОЈ 

МУ ЗИЧ КОМ СТВА РА ЛА ШТВУ 
Бо јан Ђор ђе вић: ПРО СЛА ВА СВЕ ТОГ СА ВЕ У СР БИ ЈИ ПОД 

ОКУ ПА ЦИ ЈОМ (1941-1944)
Зла то мир Гру јић: ДА ЛЕ КО ЈЕ КРА ЈИ НА - ЕГ ЗО ДУС 
           СРП СКОГ НА РО ДА ИЗ ХР ВАТ СКЕ
Љу бо драг Ди мић: ЧА СО ПИС „БРА СТВО“ И ПИ СЦИ 
           ИСТО РИ ЈЕ ОКУ ПЉЕ НИ ОКО ЊЕ ГА 
На да Ми ло ше вић-Ђор ђе вић: „СВЕ ТИ СА ВА У НА РОД НИМ И 

УМЕТ НИЧ КИМ ПЕ СМА МА“
Јо ван Ха џи Ва си ље вић: МУ СЛИ МА НИ НА ШЕ КР ВИ У 
           СТА РОЈ СР БИ ЈИ
           М. Г: ИЗ РА ДА ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ СА ВА“ - НА 
           ВЕ ТРО МЕ ТИ НИ БАЛ КА НА

БРАТСТВОIII-IV,1999-2000.

Ми ло сав Те шић: ГЛО СА ВА ВЕ ДЕЊ СКА 
Ми ли во је Па вло вић: СВЕ ТО САВ СКА ХИМ НА 
Вла ди мир Сто јан че вић: ДЕ ЛАТ НОСТ ТО ДО РА 
            СТАН КО ВИ ЋА, КОН ЗУ ЛА У 
            СТА РОЈ СР БИ ЈИ (1890-1898)
Дра го љуб Р. Жи во ји но вић: КОН СТАН ТИН ФО ТИЋ И 
           ПО ЛИ ТИ КА САД У ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОЈ РАТ НОЈ 
           ДРА МИ 1941-1944. ГО ДИ НЕ
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Бо ри сла ва Ли лић: СРП СКА КЊИ ГА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ  
           ПИ РОТ СКОГ ОКРУ ГА ДО ОСЛО БО ЂЕ ЊА ОД ТУ РА КА 
Зла то мир Гру јић: СР ЦЕ ОБИ ЛИ ЋА 
Бра на Ди ми три је вић: АТА НА СИ ЈЕ ПУ ЉО - ОСНИ ВАЧ 
           СТО МА ТО ЛО ГИ ЈЕ У СР БИ ЈИ 
Вла ди мир Јо ва но вић: НИ КО ЛА ЦВЕ ЈИЋ (1896-1987) 
           ОПЕР СКИ ПЕ ВАЧ И ВО КАЛ НИ ПЕ ДА ГОГ
Ду шан Ко стић: НЕ СТА НАК АУ ТОХ ТО НЕ НА РОД НЕ ПЕ СМЕ 

У НАС
Ан тон Со вре: НА СВЕ ТОЈ ГО РИ АТО СУ 
Ста ни ша Во ји но вић: БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА ЈО ВА НА 
            ХА ЏИ- ВА СИ ЉЕ ВИ ЋА 
            ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
            В.Т-ћ: СР БИ И СРП КИ ЊЕ У ПРИ ЗРЕ НУ 
           ДО БРО ТВО РИ СВО ГА НА РО ДА
           СА ПРЕД СТА ВЉА ЊА КЊИ ГЕ МИ ХА И ЛА 
           ВОЈ ВО ДИ ЋА
         „ДРУ ШТВО СВЕ ГОГ СА ВЕ - ДО КУ МЕН ТИ 1886-1891.“ 
Вла ди мир Сто јан че вић: ДРУ ШТВО СВЕ ТОГ СА ВЕ - 
            ДО КУ МЕН ТИ 1886-1891.
Ар сен Ђу ро вић: ДРУ ШТВО СВЕ ТОГ СА ВЕ - УЛО ГА У 
           ДРУ ШТВЕ НОМ ЖИ ВО ТУ БЕ О ГРА ДА 1886-1891.
Ја сна Ја ни ћи је вић: ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ 

СА ВА“ ТО КОМ 1998. И 1999. ГО ДИ НЕ

БРАТСТВОV,2001.

Сло бо дан Ра ки тић: СВЕ ТИ АР ХАН ЂЕ ЛИ, КОД ПРИ ЗРЕ НА
Дам њан Пе тро вић: КЊИ ЖЕВ НОСТ НА КО СО ВУ И 
            МЕ ТО ХИ ЈИ У СРЕД ЊЕМ ВЕ КУ 
Мом чи ло Спре мић: ОД НО СИ ИЗ МЕ ЂУ ПРА ВО СЛАВ НИХ И 

РИ МО КА ТО ЛИ КА У СРП СКОЈ ДЕ СПО ТО ВИ НИ 
Иван В. Ђор ђе вић: ПРЕД СТА ВА СИ ЛА СКА СВЕ ТОГ ДУ ХА
            НА АПО СТО ЛЕ У СРП СКОМ ЗИД НОМ 
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            СЛИ КАР СТВУ СРЕД ЊЕГ ВЕ КА 
Го луб М. До бра ши но вић: КОВ ЧЕ ЖИЋ 
Ми ли ца Гр ко вић: ИМЕ, ПО ЛИ ТИ КА И ЗА КОН 
Дра го љуб Р. Жи во ји но вић: ЕКУ МЕ НИ ЗАМ: ПО КРЕТ ЗА
           ПО МИ РЕ ЊЕ ЦР КА ВА У ЕВРО ПИ 
           ДВА ДЕ СЕ ТОГ ВЕ КА
Пе тар Вла хо вић: КА ПЕ И ПРЕД МЕ ТИ ЗА УБРА ЂИ ВА ЊЕ У 

НА ШЕМ НА РОД НОМ ПРЕ ДА ЊУ И ВЕ РО ВА ЊУ 
Вла ди мир Бо ван: О ПУ ТО ПИ СУ МИ ЛО ША С. 
           МИ ЛО ЈЕ ВИ ЋА „ПО СТА РОЈ СР БИ ЈИ“
М. С. Га ври ло вић: ЗА ДУ ЖБИ НА ДЕ СПО ТА СТЕ ФА НА 
           ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА 
           СПИ САК ПО СТРА ДА ЛИХ СР БА И УНИ ШТЕ НИХ 

СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ 
ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
Про та Ст. М. Ди ми три је вић - БО ГО СЛОВ СКО-УЧИ ТЕЉ СКА 

ШКО ЛА У ПРИ ЗРЕ НУ 
            М. С. Г.: НА ШИ ОСНИ ВА ЧИ, ОБ НО ВИ ТЕ ЉИ И 
            ПРЕД СЕД НИ ЦИ
Ја сна Ја ни ћи је вић: ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ 

СА ВА“ ЗА ГО ДИ НУ 2000.
           СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“

БРАТСТВОVI,2002.

Та на си је Мла де но вић: ПУТ ДО СА ВИ НЕ ПО ЉА НЕ 
Сне жа на Са мар џи ја: СВЕ ТИ СА ВА МЕ ЂУ ЈУ НА ЦИ МА 

„СРЕД ЊИХ ВРЕ МЕ НА“ ВУ КО ВЕ ЗБИР КЕ 
Дра го љуб Жи во ји но вић: ВЕР САЈ СКИ МИ РОВ НИ 
            СИ СТЕМ - ИЗ МЕ ЂУ НА ЧЕ ЛА НА РОД НО СТИ И 
            СТРА ТЕ ГИЈ СКИХ ЗАХ ТЕ ВА
Дар ко Та на ско вић: ИСТО РИ О ГРАФ СКЕ СТРАН ПУ ТИ ЦЕ 
            ЗВА НИЧ НОГ БО ШЊА ШТВА 
Вла ди мир Сто јан че вић: ПЕ ТАР КО СТИЋ - ИСТО РИ ЧАР 
            ПРИ ЗРЕ НА 

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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Ми лан Ива но вић: ПЕ ТАР КО СТИЋ О ЦР КВЕ НИМ
           НЕ ПО КРЕТ НИМ И ПО КРЕТ НИМ СПО МЕ НИ ЦИ МА 

СРП СКОГ НА РО ДА У ПРИ ЗРЕ НУ И ОКО ЛИ НИ 
Пе тар Вла хо вић: НА РОД НИ СА БО РИ И СА БО РО ВА ЊА У 
           СР БИ ЈИ 
Го луб М. До бра ши но вић: „БЛА ГО ДЕ ТЕ ЉИ СРП СКОГ 
            КЊИ ЖАР СТВА“ 
Бо ри сла ва Ли лић: ШКО ЛЕ И ПРО СВЕ ТА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ
            ПИ РОТ СКОГ ОКРУ ГА ДО ОСЛО БО ЂЕ ЊА 
            ОД ТУ РА КА 
ИЗ ПУТ НЕ БЕ ЛЕ ЖНИ ЦЕ
М. С. Га ври ло вић: МА ШТА ЊА И ЗБИ ЉЕ ПОД ЗИ ДИ НА МА 

МА НА СТИ РА ВО ЉАВ ЧА 
Пе тар Вла хо вић: УЗ СТО ГО ДИ ШЊИ ЦУ ЕТ НО ГРАФ СКОГ 

МУ ЗЕ ЈА У БЕ О ГРА ДУ (1901-2001)
           И3 СТА РОГ „БРА СТВА“
Све то зар То мић: ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЦА УЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 
            СР БИ ЈЕ И ЦР НЕ ГО РЕ 
            ИЗ РА ДА ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ СА ВА“
Д. Зу пан: ИМО ВИ НА ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ СА ВА“ 
Ар сен Ђу ро вић: ЧА СО ПИС „БРА СТВО“ У СРП СКОЈ НА У ЦИ 

И КУЛ ТУ РИ
Проф. др Ја сна Ја ни ћи је вић: ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ДРУ ШТВА У 

2001. ГО ДИ НИ 
           СА ДР ЖАЈ ПРЕТ ХОД НИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“ 

БРАТСТВОIX,2005.

Кри сти на Јоц ко вић: СЛО ВО СВЕ ТОМ СА ВИ 
Сне жа на Бо јо вић: ОСНИ ВА ЊЕ БЕ О ГРАД СКОГ 
           УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА1905. ГО ДИ НЕ 
Ар сен Ђу ро вић: СВЕ ТО МИР НИ КО ЛА ЈЕ ВИЋ - РЕК ТОР
            ВЕ ЛИ КЕ ШКО ЛЕ И ПРЕД СЕД НИК 
            ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ СА ВА“ 
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Пе тар Вла хо вић: ЕТ НО ЛО ГИ ЈА НА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТУ У 
           БЕ О ГРА ДУ
Пре драг Пу зо вић: БО ГО СЛОВ СКЕ ШКО ЛЕ СРП СКЕ 
           ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ ПРЕ ОТВА РА ЊА 
           БО ГО СЛОВ СКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА 
Ире на Ар сић: МА ТИ ЈА БАН И ПО КУ ШАЈ ОСНИ ВА ЊА 
           ДРУ ШТВА СВЕ ТОГ СА ВЕ 
Вла ди мир Сто јан че вић: ШВАЈ ЦА РАЦ ДР АДОЛФ ФИ ШЕР О 

СР БИ МА У СВО ЈОЈ КЊИ ЗИ 
           AN DER SERBISCHEN FRONT, 
          У БАЛ КАН СКОМ РА ТУ 1912. ГО ДИ НЕ 
Дра го љуб Жи во ји но вић: АД МИ РАЛ ЕР НЕСТ Ч. Т. ТРУ БРИЏ: 

ДНЕВ НИК ИЗ СР БИ ЈЕ 1915.
           ИЗ ПУТ НЕ БЕ ЛЕ ЖНИ ЦЕ
Мла ден Га ври ло вић: МА НА СТИ РИ ДА ЛИ БЕ ЛЕ - СВЕ ТИ ЊЕ 

ПРА ВО СЛА ВА ЦА СА РО ГА АФРИ КЕ Ј
Љу бин ко Ра ден ко вић: ВО ДЕ НИ ЦА У КУЛ ТУ РИ СР БА 
Са ша Не дељ ко вић: ИЗ ПРО ШЛО СТИ СО КОЛ СТВА 
           СР БИ У СВЕ ТУ
Дра ган Не дељ ко вић: ВЕ ТО НА НЕ СЛО ГУ 
           ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
Ра до слав Пе ро вић: ДНЕВ НИК ЈЕ РЕ МИ ЈЕ ГА ГИ ЋА 
Ја сна Ја ни ће је вић: ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ 
           ДРУ ШТВА„СВЕ ТИ СА ВА“ 2004.
           СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“

БРАТСТВОX,2006.

Ђу ро Да мја но вић: ДВА ДЕ СЕТ СЕД МИ ДАН ЗВЕ ЗДЕ 
Јо ван Ђор ђе вић: БО ЖЕ ПРАВ ДЕ 
Да во рин Јен ко: БО ЖЕ ПРАВ ДЕ, ХИМ НА, НОТ НИ ТЕКСТ
           ЗА ХОР
Ја сна Ја ни ћи је вић: ДРУ ШТВО „СВЕ ТИ СА ВА“ НЕ КАД И 

САД: УЗ 120 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА
Оли вер То мић: РЕ СА ВА ДЕ СПО ТА СТЕ ФА НА

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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Зо ри ца Не сто ро вић: СУД БИ НЕ И ЉУ ДИ: ЈО ВАН СТЕ РИ ЈА
           ПО ПО ВИЋ
Сне жа на Ни ко ла је вић: МО КРА ЊАЦ - РЕ А ЛИ СТА И/ИЛИ 

КЛА СИ ЧАР
Бо ри сла ва Ли лић: ПО ГЛЕД АМИ БУ ЕА НА УЛО ГУ СР БИ ЈЕ У
            БУ ДУ ЋИМ ДО ГА ЂА ЈИ МА 19. ВЕ КА
Све то зар Сто ја но вић: КО СМЕТ СКИ ПРО БЛЕМ У ДО МА ЋЕМ 

И МЕ ЂУ НА РОД НОМ КОН ТЕК СТУ
Ма ри ја Ли на Ве ка: ИЗ ГУ БЉЕ НО КО СО ВО (ОД ЛОМ ЦИ)
Пе тар Вла хо вић: НА УЧ НО ДЕ ЛО МИ О ДРА ГА ВА СИ ЉЕ ВИ ЋА 

У СВЕ ТЛУ ЕТ НО ЛО ГИ ЈЕ 
Иви ца То до ро вић: МИТ СКО ЗЛА ТО 
Бра на Ди ми три је вић: ИЗ НА РОД НЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ:
           1. НА РОД НА МЕ ДИ ЦИ НА У СР БА
           2. РЊИ ЦА ИЛИ ШКРБ 
           ИЗ ПУТ НЕ БЕ ЛЕ ЖНИ ЦЕ
Мла ден Га ври ло вић: АЛЕК САН ДРИЈ СКА ПА ТРИ ЈАР ШИ ЈА 
Са ша Не дељ ко вић: СРП СКИ СО КО У ДАЛ МА ЦИ ЈИ 
           СР БИ У СВЕ ТУ
Ду шан Зу пан: СР БИ У ШВЕД СКОЈ
           ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
Јо ван Ха џи Ва си ље вић: ПРИ ЛИ КЕ ПОД КО ЈИ МА ЈЕ 
           ПО СТА ЛО ДРУ ШТВО СВ. СА ВЕ И ЊЕ ГОВ РАД ОД 

ПО СТАН КА ДО ДА НАС
Мла ден Га ври ло вић: IN MEMORIAM: ДУ ШАН КО СТИЋ 
Ја сна Ја ни ћи је вић: ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ 

СА ВА“ 2005.
           СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“

БРАТСТВОXI,2007.

Да рин ка Је врић: ДЕ ЧАН СКА ЗВО НА
Не дељ ко Ра до са вље вић: ПЕЋ КА ПА ТРИ ЈАР ШИ ЈА, ОД
            ОБ НО ВЕ АУ ТО КЕ ФАЛ НО СТИ ДО УКИ ДА ЊА
            (1557-1766)
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Ми о драг Јо ва но вић: УРОШ ПРЕ ДИЋ (1857-1953)
Бо жи ца Мла де но вић: ТО ПЛИЧ КИ УСТА НАК 1917.
            - ОСО БИ ТО СТИ И ЗНА ЧАЈ У СРП СКОЈ ИСТО РИ ЈИ
Бог дан Љ. По по вић: НА ЧЕР ТА НИ ЈЕ ИЛИ ЈЕ ГА РА ША НИ НА И 

ЊЕ ГО ВА ПРИ МЕ НА 
Дра го љуб Р. Жи во ји но вић: СРП СКА ПРА ВО СЛАВ НА 
           ЦР КВА 1941-1945 
Све тла на В. Не дић: ДВА ЗДА ЊА ДРУ ШТВА СВЕ ТО ГА СА ВЕ. 

I. ДОМ СВЕ ТОГ СА ВЕ 
Зо ран Ч. Ву ка ди но вић: ХРАМ СВЕ ТОГ СА ВЕ У 
           КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 
Сло бо дан Кља кић: ХО ЋЕ ЛИ НА У КА ПРЕ ТВО РИ ТИ ТРА ВУ У 

МЛЕ КО КАО ШТО ТО ЧИ НИ КРА ВА ИЛИ О 
           МИ ХАЈ ЛУ ПУ ПИ НУ (1858-1935)
Ар сен Ђу ро вић: ДР ДРА ГУ ТИН МИ ЈУ ШКО ВИЋ -
           СКИ ЦА ЗА ПОР ТРЕТ ПРО ФЕ СО РА И ХУ МА НИ СТЕ 
           СР БИ У СВЕ ТУ 
           СР БИ У ШВАЈ ЦАР СКОЈ 
           ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
Влад. Р. Пет ко вић: УМЕТ НОСТ У СР БИ ЈИ ЗА ВЛА ДЕ
           ДЕ СПО ТА СТЕ ФА НА ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА
Ду шан Зу пан: СР БИ ЈА ДО ТО КИ ЈА
Ја сна Ја ни ћи је вић: ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ 
           ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ СА ВА“ 2006.
           СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“

БРАТСТВОXII,2008.

Ми о драг Па вло вић: NELLA QUIETE DI SAN SAVA A CARIA
Зла та Бо јо вић: МА РИН ДР ЖИЋ (1508-1567)
Бо јан Ђор ђе вић: СА ТИ РИ ЧАР РА ДО ЈЕ ДО МА НО ВИЋ 
           (1873-1908) 
Сло бо дан ка Пе ко вић: ИСИ ДО РА СЕ КУЈШЋ (1877-1958)
Дра го љуб Р. Жи во ји но вић: ЛОЈД ЏОРЏ И СРП СКО ПИ ТА ЊЕ 

У ПРО ЛЕ ЋЕ 1917. ГО ДИ НЕ 

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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Жи во јин Ан дре јић: РАЗ МИ ШЉА ЊЕ О ДА ТУ МУ СМР ТИ И
           ХИ РО ТО НИ СА ЊУ СВЕ ТОГ СА ВЕ ЗА ПР ВОГ 
           ПА ТРИ ЈАР ХА СР БА И БУ ГА РА
Све тла на В. Не дић: ДВА ЗДА ЊА ДРУ ШТВА СВЕ ТОГ СА ВЕ. 

II: ЗГРА ДА ДРУ ШТВА СВЕ ТОГ СА ВЕ 
Сне жа на Са мар џи ја: СВЕ ТИ СА ВА У ПЕ СМА МА
Рат ко Не шко вић: СА ВА НЕ МА ЊИЋ: РА ЗНО ВР СНО И 
           ВИ ШЕ СЛОЈ НО ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ СТВО 
Зо ран Жив ко вић Хри стић: ПО ЗИВ НИ ЦЕ ЗА СВЕ ТО САВ СКЕ 

ПРО СЛА ВЕ У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ У XIX ВЕ КУ 
Пе тар Вла хо вић: РА ЧУ НА ЊЕ ПО ЧЕТ КА НО ВЕ ГО ДИ НЕ У 

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОЈ КУЛ ТУ РИ 
Са ша Не дељ ко вић: СР БИ КА ТО ЛИ ЦИ НА ПРИ МОР ЈУ ОД 

УЈЕ ДИ ЊЕ ЊА ДО АПРИЛ СКОГ РА ТА 
Са ша Не дељ ко вић: СО КОЛ СКИ ПРО СВЕТ НИ ФИЛМ 
Рад ми ла Ми ћић: ЗА ПИС СА КО СО ВА: ЖИ ВОТ ПО СЛЕ 
           ТРА ГЕ ДИ ЈЕ 
           СР БИ У СВЕ ТУ
           СР БИ У АУ СТРА ЛИ ЈИ 
           ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
Мил. С. Фи ли по вић: СВЕ ТИ СА ВА У КУЛ ТУ И ПРЕ ДА ЊУ У 

СЕ ВЕ РО И СТОЧ НОЈ БО СНИ 
           ПО МЕ НИК
           Д.3.: МЛА ДЕН ГА ВРИ ЛО ВИЋ (1924-2007)
Ја сна Ја ни ћи је вић: ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ 
          ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ СА ВА“ 2007
          СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“

БРАТСТВОXIII.2009.

Вас ко По па: ЖИ ЧА
Дра го Руч нов: ПР ВИ МЕ ЂУ ПР ВИ МА: 
            ДИ МИ ТРИ ЈЕ ПУТ НИ КО ВИЋ 
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Бор јан ка Трај ко вић: ДИ МИ ТРИ ЈЕ ПУТ НИ КО ВИЋ 
           (1859- 1910) - У СВЕ ТЛУ БИ БЛИ О ГРАФ СКИХ 
           ПО ДА ТА КА 
Дра го љуб Пут ни ко вић: ЈЕ ДАН ДЕ ТАЉ ИЗ ; БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈЕ 

РА ДО ВА ДИ МИ ТРИ ЈА Ј. ПУТ НИ КО ВИ ЋА 
Дин ко Да ви дов: СА ВА I АР ХИ Е ПИ СКОП СРП СКИ 
            У ЈЕ РУ СА ЛИ МУ 1229. И 1234-1235. 
Жи во јин Ан дре јић: СР БИ ЈА И СВЕ ТИ СА ВА ИЗ МЕ ЂУ 
             ВИ ЗАН ТИ ЈЕ, УГАР СКЕ И БУ ГАР СКЕ
Дин ко Да ви дов: ХРИ СТО ФОР ЖЕ ФА РО ВИЋ 
            И ЊЕ ГО ВО ДО БА
Дра ган Но ва ко вић: ПО ЛО ЖАЈ И ДЕ ЛО ВА ЊЕ 
           ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ ТО КОМ ПР ВОГ СРП СКОГ 

УСТАН КА
Три во Ин ђић: КИ РАЈ ЏИ ЈЕ ИЗ ЏЕ ХА НИ НЕ КУ ЋЕ:
           СЛУ ЧАЈ ПРИ РОД ЊАЧ КОГ МУ ЗЕ ЈА ИЛИ О 
           НА ЦИ О НАЛ НОМ НЕ ХА ТУ 
Три во Ин ђић: ПРИ РОД НЕ НА У КЕ У ПРИ ВРЕД НОЈ 
            КУЛ ТУ РИ СР БА 
То ми слав Кр сма но вић: „СА ГА О ...ИЋИ МА 
Зо ран Жив ко вић Хри стић: СЕ ЋА ЊА СВЕ ТО ЗА РА ТО МИ ЋА 

НА СВЕ ТО САВ СКЕ ПРО СЛА ВЕ У СТА РОЈ СР БИ ЈИ И 
МА ЋЕ ДО НИ ЈИ КРА ЈЕМ XIX И ПО ЧЕТ КОМ XX ВЕ КА 

Јо лан та Ђу ба, Ре ги на Ви шкје вич-Мак си мов: ГДЕ СУ
           СР БИ СТИ, ТА МО ЈЕ И СЛА ВА: СЛА ВА КА ТЕ ДРЕ ЗА 

СЛА ВИ СТИ КУ У ГДАЊ СКУ 
Све тла на В. Не дић: ПР ВО ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ МО КРАЊ ЧЕ ВЕ 
            ШЕ СТЕ РУ КО ВЕ ТИ 
Вла ди мир Сто јан че вић: СЕ ЛО КРА ПА У ПО РЕ ЧУ И ЊЕ ГОВ 

СВЕ ШТЕ НИК ПОП ТА СЕ КО НЕ ВИЋ НА 
            ПО ЧЕТ КУ 19. ВЕ КА 
Бо ри сла ва Ли лић: ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА МЕ ДИ ЦИ НА У 
            ВРА ЊУ И ОКО ЛИ НИ ЗА ВРЕ МЕ ТУ РА КА 

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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Зо ран Жив ко вић Хри стић: О МИ ЛИ ЦИ ПЕТ КО ВИЋ, 
           ЕТ НО ЛО ГУ И ЊЕ НИМ ЖЕ НА МА ПО НИ ША ВЉА Иван 

Ђор ђе вић : ЖИ ЧА И СТУ ДЕ НИ ЦА 
            ИЗ ПУТ НЕ БЕ ЛЕ ЖНИ ЦЕ 
Ду шко М. Пе тро вић: РМАЊ МА НА СТИР 
Пе тар Вла хо вић: ПЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА АН ТРО ПО ЛО ШКОГ 
            ДРУ ШТВА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ1959-2009 (ОД 2007. 
           АН ТРО ПО ЛО ШКО ДРУ ШТВО СР БИ ЈЕ) 
Ар сен Ђу ро вић: ОБРА ЗО ВА ЊЕ У ПОР ТУ ГА ЛУ У 19. 
           ВЕ КУ СА ОСВР ТОМ НА ОБРА ЗО ВА ЊЕ У СР БИ ЈИ
Бог дан Љ. По по вић: ДВЕ НА ШЕ „ЛИР СКЕ“ ПЕ СМЕ 
           КО ЈЕ ТО НИ СУ
           СР БИ У СВЕ ТУ 
Д. Зу пан: ЈУ ЖНА АФРИ КА 
Ду шан Зу пан: СР БИ У ЈУ ЖНОЈ АФРИ ЦИ 
Са ша Не дељ ко вић: „ДУ ШАН СИЈ ШИ“ У СТА РОЈ СР БИ ЈИ
           ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
Д Ана ста си је вић: ЈЕ ДИ НА ВИ ЗАН ТИ СКА ЦА РИ ЦА 
           СРП КИ ЊА 
           ПО МЕ НИК
Уре ђи вач ки од бор: БО РИ СЛАВ ПО ПО ВИЋ (1931-2009)
Проф. др Ја сна Ја ни ћи је вић: УМЕ СТО ИЗ ВЕ ШТА ЈА ЗА 2008 
Проф. др Алек сан дар Ми ло ше вић: ПРО ГРАМ РА ДА 
           ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ СА ВА“ У НА РЕД НОМ ПЕ РИ О ДУ 

ЧЛА НО ВИ ГЛАВ НОГ ОД БО РА ДРУ ШТВА 
           „СВЕ ТИ СА ВА“ 
           СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“

БРАТСТВОXIV,2010.

Во ји слав Илић: СВЕ ТИ СА ВА
Бо јан Ђор ђе вић: ВО ЈИ СЛАВ ИЛИЋ (1860 - 1894) 
Жи во јин Ан дре јић: О ПО РЕ КЛУ ВЕ ЛИ КОГ ЖУ ПА НА
           СТЕ ФА НА НЕ МА ЊЕ
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Не дељ ко Ра до са вље вић: ОД СА МО УЧ КЕ ПИ СМЕ НО СТИ ДО 
СИ СТЕ МАТ СКОГ ШКОЛ СТВА 

Пе тар Вла хо вић: ЕТ НО ГЕ НЕ ЗА НЕ СЛО ВЕН СКИХ 
           БАЛ КАН СКИХ НА РО ДА ПО РА ДО ВИ МА 
           ТИ ХО МИ РА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА 
Ми ли ца Ин ђић: МИ ЛУ ТИН МИ ЛАН КО ВИЋ КАО  
            ИСТО РИ ЧАР И ПО ПУ ЛА РИ ЗА ТОР НА У КЕ 
Ми ли ца Ин ђић: ИСТО РИ ЈА АСТРО НО МИ ЈЕ У РА ДО ВИ МА 

ВО ЈИ СЛА ВА В. МИ ШКО ВИ ЋА 
Ду шко М. Пе тро вић: ПР ВА СВЕ ТО САВ СКА СВЕТ КО ВИ НА У 

БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ 
Зо ри ца Пе леш: ГО ВОР ПРО ТЕ СТЕ ВА НА ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИ ЋА 

НА ДАН СВ.СА ВЕ У СРП СКОЈ ГИМ НА ЗИ ЈИ У 
           СКО ПЉУ 1905. ГО ДИ НЕ 
Ила ри он Зе рем ски: СРП СКА КО ЛО НИ ЈА У ЕР ДЕ ЉУ У 
            XV-XVI ВЕ КУ
Ру жи ца Јо ва но вић: ША БАЦ - ОД КА СА БЕ ДО МА ЛОГ
           ПА РИ ЗА: ДРУ ШТВЕ НО-ИСТО РИЈ СКЕ ОКОЛ НО СТИ 

И КУЛ ТУР НЕ ПРИ ЛИ КЕ У ШАП ЦУ И МА ЧВИ 
           ДРУ ГЕ ПО ЛО ВИ НЕ XIX ВЕ КА 
Зо ран Жив ко вић Хри стић: ЗА НИ МЉИ ВО СТИ ИЗ
           ЖИ ВО ТА ЈЕД НОГ БЕ О ГРАД СКОГ АПО ТЕ КА РА У 
           ЧИ ЈОЈ СЕ КУ ЋИ СА ВИН ДАН ПО СЕБ НО СЛА ВИО 
Ђор ђе Пе рић: ВЛА ДИ КА КО ЈИ НИ ЈЕ ПО СТО ЈАО (БЕ ЛЕ ШКА 

НАД КЊИ ГОМ СРП СКИ ЈЕ РАР СИ)
           СР БИ У СВЕ ТУ
Д. Зу пан: СР БИ У ЈУ ЖНОЈ АФРИ ЦИ - ДРУ ГИ ПУТ 
           ИСТО РИ ЈА ХРА МА
Ан то ни је Ђу рић: СРП СКО ОГ ЊИ ШТЕ У АФРИ ЦИ 
Г. Ота ше вић: МО ЛЕ БАН ЗА КО СМЕТ НА ЈУ ГУ АФРИ КЕ У 

ЈУ ЖНОЈ АФРИ ЦИ ПРО СЛА ВЉЕН ПРА ЗНИК 
           СВ. СА ВЕ ЗА ЈЕД НО СА ЛО КАЛ НИМ ЦР НАЧ КИМ 
           СТА НОВ НИ ШТВОM

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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Мар ко Ло пу ши на: АФРИ КАН ЦИ ЉУ БЕ ПРА ВО СЛА ВЉЕ 
ИЗА БРАН ДЕ ЛЕ ГАТ ИЗ ЈУ ЖНО А ФРИЧ КЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ 
           ЗА СКУП ШТИ НУ ДИ ЈА СПО РЕ И СР БА У РЕ ГИ О НУ
           ИЗ ПУТ НЕ БЕ ЛЕ ЖНИ ЦЕ
Ду шко М. Пе тро вић: МА НА СТИР КРУ ПА НА ВР БА СУ 
           ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
Др Ла зар Мир ко вић: МА НА СТИР ДИВ ША
           ПО МЕ НИК
Вла ди мир Сто јан че вић: ПРОФ. ДР БО РИ СЛА ВА ЛИ ЛИЋ 
           (ПИ РОТ, 1946 - БЕ О ГРАД, 2010)
Проф. др Ја сна Ја ни ћи је вић: ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ДРУ ШТВА 

„СВЕ ТИ СА ВА“ ЗА 2009. ГО ДИ НУ 
           СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“

БРАТСТВОXV,2011.

Ми ло ван Ви те зо вић: ПЕ СМА СВЕ ТОМ СА ВИ 
Ра де Ра ди во је вић: НО ТЕ КОМ ПО НО ВА НЕ ЗА ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ 

ПЕ СМЕ СВЕ ТОМ СА ВИ 
Ми хај ло Вој во дић: ОСНИ ВА ЊЕ ДРУ ШТВА „СВЕ ТОГ СА ВЕ“
Ја сна Ја ни ћи је вић: ПОД СЕ ЋА ЊЕ НА ОБ НО ВЉЕН РАД 
           ДРУ ШТВА СВЕ ТИ СА ВА 1994-2011
Алек сан дар Ми ла но вић: ИН ВЕН ТАР ГРА ФЕ МА У 
           МР КА ЉЕ ВОЈ РЕ ФОР МИ СА НОЈ ЋИ РИ ЛИ ЦИ
Гор да на Јо ва но вић: БЕ О ГРАД И МА НА СИ ЈА - ДВЕ 
           НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ ЗА О СТАВ ШТИ НЕ ДЕ СПО ТА 
           СТЕ ФА НА ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА 
Пе тар Вла хо вић: ДО ПРИ НОС ЈО ВА НА ЦВИ ЈИ ЋА 
           ПРО У ЧА ВА ЊУ БАЛ КАН СКОГ ПО ЛУ О СТР ВА И 
           ЕТ НОП СИ ХИЧ КИХ ОСО БИ НА ЊЕ ГО ВОГ 
           СТА НОВ НИ ШТВА 
Дра ган Но ва ко вић: УЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ 

ЦР КВЕ И УС ПО СТА ВЉА ЊЕ ПА ТРИ ЈАР ШИ ЈЕ 1920. 
ГО ДИ НЕ 
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Ми ло рад Ву ка но вић: ИЗ ИСТО РИ ЈЕ СРП СКЕ 
           ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ У ДУ БРОВ НИ КУ.
           ОП ШТЕ СТВО СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ ОД 

1929. ДО 1946. У ДУ БРОВ НИ КУ 
Не дељ ко В. Ра до са вље вић: ДВА ПИ СМА О ПРИ КУ ПЉА ЊУ 

ПО МО ЋИ ЗА МА НА СТИР ВИ СО КИ ДЕ ЧА НИ ИЗ 1868.
Је ли на Ђур ко вић: ВИ ШЊИ ЋЕВ ПРО ДОР КА СЛО БО ДИ 
Ру жи ца Јо ва но вић: ШКО ЛА У ШАП ЦУ И МА ЧВИ У ПРО ЗИ 

РЕ А ЛИ ЗМА 
Све тла на В. Не дић: ЛИ КОВ НА ОСТВА РЕ ЊА УЧИ ТЕ ЉА 
            МИ ЛА НА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА 
Дра ган Ћур ћић, Ми хај ло Ла за ре вић: СРП СКО ПЈЕ ВАЧ КО 

ДРУ ШТВО „ЈЕ ДИН СТВО“ У КО ТО РУ (1839) 
Вла ди мир Ро га но вић: ЗНА МЕ НИ ТИ НО ВЉА НИ МИР КО 

КОМ НЕ НО ВИЋ И УРОШ ТРО ЈА НО ВИЋ 
Ми ла Вик то ро вић: О КО ЛУ СРП СКИХ СЕ СТА РА 
Зо ран Жив ко вић Хри стић: СО КОЛ СКО ДРУ ШТВО „ДУ ШАН 

СИЛ НИ“ У ПИ РО ТУ 
Са ша Не дељ ко вић: СО КО ЛИ У СА ВЕ ЗУ ЗА ТЕ ЛЕ СНО 
           ВАС ПИ ТА ЊЕ „ПАР ТИ ЗАН“ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ
           СР БИ У СВЕ ТУ
Ду шан Зу пан: СР БИ У СВЕ ТУ
           ИЗ ПУТ НЕ БЕ ЛЕ ЖНИ ЦЕ
Ду шко М. Пе тро вић: У ЦР КВИ СВЕ ТОГ СА ВЕ, У ПОР ТИ 

МА НА СТИ РА ЖИ ЧА
           ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
За ри ја Р. По по вић: НА ЦИ О НАЛ НИ АПО СТОЛ
Ја сна Ја ни ћи је вић: ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ 

СА ВА“ ЗА 2010. ГО ДИ НУ:
           СТА ТУТ ДРУ ШТВА „СВЕ ТИ СА ВА“
           СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“

БРАТСТВОXVI,2012.

Сло бо дан Ра ки тић: ОБРА ЋА ЊЕ СВЕ ТОМ СА ВИ

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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Дра го љуб Жи во ји но вић: ПРО ГОН ПРА ВО СЛАВ НИХ 
           СВЕ ШТЕ НИ КА У ОКУ ПИ РА НОЈ ДАЛ МА ЦИ ЈИ 
           1918-1920. ГО ДИ НЕ
Пе тар Вла хо вић: УЛО ГА И ЗНА ЧАЈ СРП СКИХ
           ДР ЖАВ НИХ, ЦР КВЕ НИХ И НА РОД НИХ СА БО РА
Ар сен Ђу ро вић, Ја сми на Жив ко вић: ХУ МА НИ ТАР НА 
           УДРУ ЖЕ ЊА У ЈУ ГО И СТОЧ НОЈ ЕВРО ПИ - ДРУ ШТВО 

„СВЕ ТИ СА ВА“, ПОД ОД БОР У ПО ЖА РЕВ ЦУ
Мој си је Стој ков: ШОК ЦИ У БАЧ КОЈ
Не дељ ко В. Ра до са вље вић: ДА БРО БО САН СКА
            (СА РА ЈЕВ СКА) МИ ТРО ПО ЛИ ЈА ПО ПО ПИ СУ ИЗ 

1887. ГО ДИ НЕ
Ок та ви ја Не дел ку: СР БИ СТИ КА НА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТУ У 
           БУ КУ РЕ ШТУ
Го ран Ла ти но вић: КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ИСТО РИ ЈЕ СРП СКОГ 

НА РО ДА У БО САН СКОЈ КРА ЈИ НИ 
Ђор ђе Пе рић: ДВЕ ПЕ СМЕ ИЗ ЕР ЛАН ГЕН СКОГ  РУ КО ПИ СА У 

СРП СКОМ ФОЛ КЛО РУ 
Ми ло рад Ву ка но вић: ИЗ ИСТО РИ ЈЕ 
           СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ У ДУ БРОВ НИ КУ 

ОП ШТЕ СТВО СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ 
            ОД 1929. ДО 1946. У ДУ БРОВ НИ КУ
Ми ло рад Ву ка но вић: СРП СКО ПРА ВО СЛАВ НО ГРО БЉЕ 
            У ДУ БРОВ НИ КУ
Са ша Не дељ ко вић: ДУ БРО ВАЧ КО РАД НИЧ КО ДРУ ШТВО
Зо ран Не дељ ко вић: БИ БЛИ О ТЕ КА СРП СКЕ ПА ТРИ ЈАР ШИ ЈЕ
Гор да на Јо ва но вић: О СР БИ МА И СР БИ ЈИ У
            ВИ ЗАН ТИЈ СКИМ И ДРУ ГИМ СТРА НИМ ИЗ ВО РИ МА
            СР БИ У СВЕ ТУ 
Ду шан Зу пан: СР БИ У МА ЂАР СКОЈ 
Мла де на Пре лић: СР БИ У МА ЂАР СКОЈ: СТА ТУС, 
            ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ, ИДЕН ТИ ТЕТ
Мла де на Пре лић: ПРА ЗНИ ЦИ И ПРО СЛА ВЕ СР БА У
            МА ЂАР СКОЈ И СИМ БО ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЕТ НИЧ КОГ 
            ИДЕН ТИ ТЕ ТА
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Гој ко Ма ло вић: ОП ТИ РА ЊЕ И ИСЕ ЉА ВА ЊЕ СР БА У 
           МА ЂАР СКОЈ 1920-1931
СРП СКЕ СУД БИ НЕ „ТА МО ДА ЛЕ КО“
Мар ко Ло пу ши на: ПРЕ ДРАГ МАН ДИЋ - НО ВИ ДО СИ ТЕЈ 
           ИЗ ПЕ ЧУ ЈА
           ШАН ДОР ПЕ ТЕ ФИ
           И3 ПУТ НЕ БЕ ЛЕ ЖНИ ЦЕ
Ду шко М. Пе тро вић: МА НА СТИР СЛАН ЦИ 
Је лен ко Сла ти нац: ХИМ НА СВЕ ТОМ СА ВИ ИС ПЕ ВА НА У 

КУ ВЕ ЖДИ НУ 
Вељ ко Бр бо рић: СВЕ ТО САВ СКО СЕ ЋА ЊЕ И ПАМ ЋЕ ЊЕ
            ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“
Јо ван Ми о дра го вић: СВЕ ТО САВ СКА ВЕ ЧЕР ЊА ШКО ЛА 
Ду шан М. Пе тро вић: ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ДРУ ШТВА 
            „СВЕ ТИ СА ВА“ ЗА 2011. ГО ДИ НУ 
            СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“

БРАТСТВОXVII,2013.

Ми лан Ку јун џић Абер дар: СЛО ВЕН СКИ АПО СТО ЛИ
Ве ра Цр љић: СЛА ВО СПЈЕВ. ПЕ СМА МЕ ДА ПУ ЦИ ЋА
           ПО СВЕ ЋЕ НА СЛО ВЕН СКИМ АПО СТО ЛИ МА
Ра де Ми хаљ чић: СРП СКА ДР ЖА ВА И ЦР КВА У XIV ВЕ КУ  
Ни ко ла Б. По по вић: СТИ ЦА ЊЕ НЕ ЗА ВИ СНО СТИ СРП СКЕ 

ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ И РУ СИ ЈА 1879. ГО ДИ НЕ
Пе тар Вла хо вић: СВЕ ТИ СА ВА У БИ О ФИ ЗИЧ КОЈ
           АН ТРО ПО ЛО ГИ ЈИ
Гор да на Јо ва но вић: РО ДО СЛОВ НЕ МА ЊИ ЋА У ДЕ ЛУ 
           КОН СТАН ТИ НА ФИ ЛО ЗО ФА ЖИ ВОТ СТЕ ФА НА 
           ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА ДЕ СПО ТА СРП СКО ГА
Ми ли во је Спа сић: СВЕ ТИ СА ВА У СРП СКОЈ 
           ПО Е ЗИ ЈИ ЗА ДЕ ЦУ 
Ђор ђе Пе рић: ЈЕ РО МО НАХ СИЛ ВЕ СТАР ВУЧ КО ВИЋ
           ПСАЛТ И ПР ВИ ЗА ПИС ТЕК СТА 
           СВЕ ТО САВ СКЕ ХИМ НЕ  

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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Ра до ван Пи ли по вић: ОБ НО ВА РА ДА АР ХИ ВА СРП СКЕ
           ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ - ПО ЧЕ ЦИ И ТЕ ШКО ЋЕ
Та ња Ра кић: ДУ БРОВ ЧА НИН ТРО ЈАН ГУН ДУ ЛИЋ -
           ШТАМ ПАР БЕ О ГРАД СКОГ ЧЕ ТВО РО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉА
Ди ми три је Ка ле зић: О ДВА МА ЗНА ЧЕ ЊИ МА 
           БИ БЛИЈ СКОГ ПО ЧЕТ КА 
До бри ло Ара ни то вић: ЊЕ ГОШ И ЕТ НО ЛО ГИ ЈА,
           ПРИ ЛОГ БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈИ (1860-2010)
Дра го слав Оп се ни ца: ЈА ША ТО МИЋ И ДРУ ШТВО
           СВЕ ТИ СА ВА - НЕ ПО ЗНА ТА ПРЕ ПИ СКА
Алек сан дар Не дељ ко вић: СО КОЛ СКО ДРУ ШТВО
           ДУ БРОВ НИК
Алек сан дар Ра сто вић: ОСНИ ВА ЊЕ И РАД 
           ЕН ГЛЕ СКО-СРП СКОГ ДЕЧ ЈЕГ ДО МА У НИ ШУ 
           ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА
Ми лун ка Ми тић: СВЕ ТО САВ СКИ НИ ШКИ ПО ЗИ ВИ
           И ОД ЗИ ВИ
Ду шан Зу пан: РАТ НЕ БЕ ЛЕ ШКЕ ИЗ 1918. ГО ДИ НЕ
           АДА МА РА ДО ЈИ ЧИ ЋА
           СР БИ У СВЕТУ
Ду шан Зу пан: СР БИ У РУ МУ НИ ЈИ
Бор ко Илин, Ми о драг Ми лин: СА ВЕЗ СР БА У
           РУ МУ НИ ЈИ: ХР О НО ЛО ШКИ УВИД
Ми о драг Ми лин: СР БИ У РУ МУ НИ ЈИ НА
           КО МУ НИ СТИЧ КОЈ СТРАН ПУ ТИ ЦИ 
           ДО МА ЋЕ ДР ЖА ВЕ
Љу бо мир Сте па нов: СР БИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ
           У БА РА ГАН СКОЈ ГОЛ ГО ТИ
На пред ни клуб, Бе о град: ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПРА ВИ МА 
          СРП СКОГ НА РО ДА У РУ МУ НИ ЈИ
          2011/2012. ГО ДИ НА
СРП СКЕ СУД БИ НЕ „ТА МО ДА ЛЕ КО“
Љу бо мир Сте па нов: ЗА ДУ ЖБИ НАР СТВО КОД СР БА -
          МИР ЧЕ ТА СТО ЈИЋ
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           ИЗ СТА РОГ „БРА СТВА“ 
           ПО МЕ НИК
Љу бо драг Ди мић: СЕ ЋА ЊЕ НА ПРОФ. ДР АР СЕ НА
           ЂУ РО ВИ ЋА (1959-2012)
           СВЕ ТО САВ СКА БЕ СЕ ДА
Пе ро Ђур ђе вић: СТРАХ ОД НЕ ВИ ДЉИ ВЕ
           МО ЋИ СВЕ ТОГ СА ВЕ
Ду шко М. Пе тро вић: ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ДРУ ШТВА 
           „СВЕ ТИ СА ВА“ ЗА 2012. ГО ДИ НУ
           СА ДР ЖАЈ РА НИ ЈИХ БРО ЈЕ ВА „БРАТ СТВА“
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