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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011

Че до мир Ре БИћ*

О ИЗ ВО РИ МА И РАЗ ВО ЈУ СРП СКОГ  
ДУ ХОВ НОГ ПЈЕ СНИ ШТВА

„Жед на је ду ша мо ја Бо га, Бо га жи во га,
кад ћу до ћи и по ка за ти се ли цу Бо жи је му?“

(Пс 42,2)

Ап стракт: Тра гич ни до га ђа ји у ко ји ма је срп ска сред њо вје ков-
на др жа ва из гу би ла сво ју са мо стал ност ни су пре ки ну ли раз вој ста ре 
срп ске књи жев но сти; она на ста вља свој раз вој у окви ру ду хов не тра-
ди ци је у ко јој ве зив не ни ти ис хо де из ис точ ног хри шћан ства. У њој се 
те ме и иде је, мо ти ви и по ет ске фор ме, жан ро ви и књи жев ни обра сци 
при ла го ђа ва ју на ци о нал ној сви је сти и исто риј ским до га ђа ји ма срп-
ског на ро да.

У књи жев но сти из ван гра ни ца сред њо вје ков не срп ске др жа ве нај-
сна жни ји под сти цај био је – по ве за ност цр кве и на ро да. Из те по ве за-
но сти ис хо ди ло је осје ћа ње по но са на не ка да шњу сла ву срп ске др жа ве; 
ње ну исто ри ју и углед вла да ра из све то род не по ро ди це Не ма њи ћа. А то 
је уво ди ло у ду хов не ду би не кул тур ног на сље ђа, уте ме ље ног на ви зан-
тиј ској ми сли и умјет но сти.

У ни зу се о ба, осо би то по сли је Ве ли ке се о бе, на ста ло је ма сов но по-
мје ра ње срп ског ста нов ни штва са ју га пре ма сје ве ру; у про сто ре ју жне 
Угар ске. Ту су Ср би до шли са раз ви је ним кул тур ним на ви ка ма, бо га тим 
ства ра лач ким ис ку ством, отво ре ним за но ве ути ца је. Уни вер зал не ври јед-
но сти ви зан тиј ске ци ви ли за ци је, ко је су се про ја ви ле у срп ској књи жев-
но сти, чу ва ју свој траг и по ста ју нај ва жни је оби љеж је у но вој по ду нав ској 
књи жев но сти. У по ду нав ској књи жев но сти се кроз гра ђан ску по е зи ју одр-
жа ва онај кон ти ну и тет на ше исто ри је књи жев но сти; пре ко ње них те ма 
и иде ја до ла зи мо на књи жев на ис хо ди шта. Схва та њем уну тра шњих ври-
јед но сти ове по е зи је от кри ва се сми сао хри шћан ског жи во та на зе мљи. У 
то ме су ње не вјеч но жи ве ври јед но сти.

* На уч ни са вет ник у пен зи ји

УДК 821.163.41.09-1"17/18"
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Кључ не ри је чи: по ду нав ска књи жев ност, срп ска гра ђан ска по е зи ја, 
кул тур но на сље ђе, све тост као ка те го ри ја жи во та, ду хов ни пре о бра жај, 
хри шћан ство и кул ту ра.

Ста ра срп ска књи жев ност ни је „угу ше на“ тра гич ним до га ђа ји ма у 
ко ји ма је срп ска сред њо вје ков на др жа ва из гу би ла сво ју са мо стал ност. 
Иако су не ки ути ца ји пра во слав не ви зан тиј ске ци ви ли за ци је у знат-
ном ви ду осла би ли, ипак се књи жев на дје лат ност раз ви ја у јед ном по-
рет ку у ко ме су нај ва жни ја два под сти ца ја: на ци о нал на сви јест и Пра-
во слав на цр ква. Ду би на ду хов ног на сље ђа ви зан тиј ске ци ви ли за ци је, 
као нај зна чај ни ја ком по нен та ста ре срп ске књи жев но сти у др жа ви Не-
ма њи ћа, ни је иш че зла у књи жев но сти ко ја се раз ви ја ла из ван гра ни ца 
сред њо вје ков не срп ске др жа ве. Осје ћа ње по но са на не ка да шњу сла ву 
срп ске др жа ве, на углед вла да ра из све то род не по ро ди це Не ма њи ћа, 
на срп ску исто ри ју без ко је се не мо же схва ти ти про шлост ви зан тиј-
ског сви је та, – све је то у ду ши срп ских пи са ца тра ја ло и раз ви ја ло се 
по мје ри до га ђа ја и зби ва ња ко ји су на то по зи ва ли. А из над све га, у 
ду хов не ду би не ви зан тиј ске ци ви ли за ци је, у ње ну ми сао и умјет ност, 
ути цај на сло вен ски сви јет, уво ди исто ри ја Пра во слав не цр кве ко ја је 
у свим срп ским кра је ви ма би ла по ве за на и са др жа вом и са на ро дом.

И ка да се при сту пи про у ча ва њу књи жев но сти из ван гра ни ца срп-
ске сред њо вје ков не др жа ве, књи жев но сти Сред њег По ду на вља, ва ља 
има ти на уму да се у по чет ку сва пи сме ност, по ет ске фор ме и умјет-
нич ке тех ни ке, об ра да ста рих хри шћан ских те ма, и дру га оби љеж ја 
књи жев не дје лат но сти, раз ви ја под ути ца јем ду хов не тра ди ци је. На 
све то сти као ка те го ри ји ду хов ног жи во та, на пје снич ким об ли ци ма и 
по ет ским фор ма ма кроз ко је се из ли ва ова те ма и пре ла зи у на дах ну-
ту пје сму ко ја са др жи не ке еле мен те хим но гра фи је – про ја вљу ју се су-
штин ска оби љеж ја срп ског гра ђан ског пје сни штва.

Иако је срп ска гра ђан ска ли ри ка по те ма ма и мо ти ви ма ве о ма ра-
зно ли ка, од те ма у ко ји ма се спа ја ју ауто ро ве же ље и ин те ре си са по-
тре ба ма жи во та, до те ма у ко ји ма су ис ка за на кул тур на и по ли тич ка 
ви ђе ња о до га ђа ји ма на ко ји ма се ми је ња ток кре та ња исто ри је срп-
ског на ро да, ипак су у овој по е зи ји нај зна чај ни ја она оства ре ња у ко ји-
ма се по ка зу је ка ко се на не ким лич но сти ма про ја вљу је бла го дат Бо жи-
ја; ка ко се кроз све те тај не и вр ли не ула зи у про цес обо же ња и кре та ња 
у су срет Хри сту.

По е зи ја об у хва ће на у овом ра ду уво ди у Тај ну По ка ја ња, ко ја бу ди 
осје ћа ња до бро чин ства; она по ка зу је на шем ср цу ко је зе маљ ске ства ри 
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ва ља оста ви ти да би се утвр ди ли у вје ри; она под сти че да не пре ста но 
слу ша мо жи ву и дје ло твор ну Ри јеч Бо жи ју; да се наш ум, кроз мо ли тву, 
стал но об на вља ду хом љу ба ви Све те Цр кве. То је по е зи ја ко ја под сти че 
на вр лин ски жи вот, по угле ду на жи вот ка кав су во ди ли Све ти угод ни-
ци Бо жи ји ко је Цр ква до стој но про сла вља.

У исто ри ји срп ског на ро да че сте су би ле при ну де да се се ле из јед-
них кра је ва у дру ге, чак и у про сто ре дру гих др жа ва; да та мо тра же 
спа са. Ту пред ста ву о не пре кид ној се о би, Ср би су у сво јој сви је сти 
за др жа ли као „кр вав ожи љак“ и оне су „ушле у на род но пам ће ње као 
обе леж је зле ко би срп ског на ро да“.1 Ве ли ка се о ба Ср ба 1690. под Ар-
се ни јем III Чар но је ви ћем иза зва ла је у ду хов ној кул ту ри Ср ба ве ли-
ки пре о крет. Иако је се о ба пре ма сје ве ру на под руч је Ба на та, Бач ке и 
Сре ма би ло и при је, јер је до по чет ка XVI ви је ка на под руч ју Угар ске 
би ло око 200 000 пре се ље них Ср ба, и сва се „њи хо ва уло га све од ре ђе-
ни је сво ди ла на слу жбу но вом го спо да ру“2, пр вен стве но на из вр ша ва-
ње вој нич ких за да та ка да се са чу ва угар ски пре сто, ипак се у ду хов ном 
по гле ду ста ње ме ђу Ср би ма на овом под руч ју ми је ња тек по сли је Ве-
ли ке се о бе.

У Ве ли кој се о би на ста ло је ма сов но по мје ра ње ста нов ни штва из 
ју жних кра је ва ста ре срп ске др жа ве пре ма сје ве ру и про сто ри ма у ко-
ји ма је дру га ду хов на кул ту ра и дру ге сфе ре жи вот не дје лат но сти. Ула-
ском срп ског на ро да у ове про сто ре, нај зна чај ни ји фак тор у чу ва њу 
на ци о нал не сви је сти и кул тур них ври јед но сти има ла је Пра во слав на 
цр ква, ко ја је и при је, „за све вре ме пот чи ње но сти Тур ци ма сво ју суд-
бу би ла ве за ла за на род ну, та ко да ни је дан до га ђај, ко ји би у њој иза-
звао ка кву про ме ну, ни је остао а да ни је на шао од је ка у на ро ду, као 
што се ни у на ро ду ни је де сио ни ка кав до га ђај а да ни је оста вио тра га 
у Цр кви“.3

У ју жну Угар ску „пре бе гло је оно што је би ло ре ла тив но нај кул тур-
ни је и нај и мућ ни је у срп ском на ро ду“.4 Ту је би ло све штен ства, и мо-
на штва, епи ско па и ка лу ђе ра, пи са ца и пре пи си ва ча, тр го ва ца и за на-
тли ја, свих ста ле жа ко ји ма је суд би на до ди је ли ла да у но вој по стој би ни 

1 Ака де мик Ра до ван Са мар џић, Се о бе у срп ској исто ри ји (до 1683), у дје лу: Се
о бе срп ског на ро да од XIV до XX ве ка, Збор ник ра до ва по све ћен три ста го ди шњи ци 
Ве ли ке се о бе Ср ба, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1990, 7.

2 То ма По по вић, Се о бе Ср ба у XVI и XVII ве ку, у дје лу: Се о бе срп ског на ро да од 
XIV до XX ве ка, нав. дје ло, 48.

3 Јо ван Н. То мић, Ср би у Ве ли кој се о би, Про све та, Бе о град, 1990, 195.
4 Јо ван Скер лић, Срп ска књи жев ност у XVI II ве ку, Про све та, Бе о град, 1966, 50.
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про на ђу сми сао жи во та ко ји им от кри ва Цр ква, пре но се ћи вјеч но жи ву 
Хри сто ву по ру ку спа се ња. „Исти тај Усуд до де лио је Ср би ма цар ство 
не бе ско као уз ви шен и ко нач ни сми сао њи хо вог по сто ја ња и све га што 
им пред сто ји“5, на во ди се у исто ри о граф ским про у ча ва њи ма о се о ба-
ма срп ског на ро да. И „као жр тва ма зле ху де суд би не ни је им пре о ста ло 
ни шта дру го не го да се, уз пла мич ке све ћа и кан ди ла, по не кад при се те 
сво јих пре да ка ко ји су, ју нач ки или муч ки, јед ном дав но стра да ли“.6

Из на ве де них ка зи ва ња мо гу се кон сти ту и са ти не ке ка рак те ри сти-
ке ве о ма зна чај не за књи жев ност Сред њег По ду на вља:

1. Ср би су у ју жну Угар ску до шли са раз ви је ним кул тур ним на ви-
ка ма и бо га тим ства ра лач ким ис ку ством чи ја дје ла има ју вјеч но жи ве 
ври јед но сти;

2. У но вој по стој би ни срп ски на род се још чвр шће по ве зао са 
Пра во слав ном цр квом и у ду хов ној дје лат но сти на ста вљен је рад на 
на род ној исто риј ској тра ди ци ји ко ја свој из вор има у хри шћан ском 
Пре да њу;

3. И по мо ти ви ма и те ма ма, по ет ским об ли ци ма и умјет нич ким 
тех ни ка ма, ова књи жев ност је ве о ма ра зно ли ка; ства ра на је у раз ли чи-
тим усло ви ма – у ма на стир ским шко ла ма, тр го вач ким рад ња ма, за нат-
ским ра ди о ни ца ма, вој ним по хо ди ма и ра ти шти ма, и под раз ли чи тим 
ути ца ји ма, пр вен стве но ру ских учи те ља и ру ске књи ге.

У цје ло куп ној књи жев но сти Сред њег По ду на вља нај зна чај ни ја је 
по е зи ја. „Она сто ји ве ћи ном под ути ца јем ру ске шко ле и цр кве не по-
е зи је“.7 Ову кон ста та ци ју Ти хо мир Осто јић из во ди из схва та ња да се 
ру ска по е зи ја раз ви ја ла под ути ца јем пољ ске, на ко ју је сна жно ути-
ца ла кла сич на и је зу ит ска умјет ност, и да се на њој „опа жа ју тра го ви 
ба ро ка, ко ји је та ко око ли шним пу тем до спео и к пра во слав ним Ср би-
ма“.8 Слич но схва та ње има и Ђор ђе Ра до ји чић. Ка да го во ри о ста рој 
срп ској књи жев но сти у Сред њем По ду на вљу, о ње ном раз во ју по сли је 
се о бе под Ар се ни јем III Чар но је ви ћем, на во ди да је је ро мо нах Ки при-
јан Ра ча нин био „об шти ду хов ник бу дим ских пре де ла“, ко ји је имао 

5 Ни ко ла Са мар џић, Ве ли ка се о ба Ср ба 1690, у дје лу: Се о бе срп ског на ро да од 
XIV до XX ве ка, Збор ник ра до ва по све ћен три ста го ди шњи ци Ве ли ке се о бе Ср ба, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1990, 53.

6 Исто.
7 Ти хо мир Осто јић, По е зи ја ру ске шко ле, у дје лу: Од ба ро ка до кла си ци зма, при-

ре дио Ми о драг Па вић, Но лит, Бе о град, 1973, 45.
8 Исто.
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ви ше сво јих уче ни ка, пре пи си вао књи ге, и да су га „нај ви ше при вла чи-
ли по хвал ни спи си и цр кве не пе сме по све ће не срп ским све ти те љи ма: 
Си ме о ну Не ма њи, Са ви, Сте фа ну Де чан ском, кне зу Ла за ру, Мак си му 
Бран ко ви ћу“.9 Ту се на во ди да се Ки при ја ну при пи су је Бу квар из 1717, 
и да се у ње му „на ла зе и сти хо ви, ре дов но мо рал но-по бо жне са др жи-
не“ и пе да го шки прин цип у ви ду упут ста ва за учи те ље ка ко „мла ден ца 
ка зни ти“ и „ду шу ње го ву из ба ви ти од зле смр ти“.10 И ка да го во ри о де-
спо ту Јо ва ну Бран ко ви ћу, о цр кве ним пје сма ма ко је су штам па не ка да 
је у Кру ше до лу би ла ми тро по ли ја, на во ди да се у њи ма стал но го во ри 
о „серб ским на ро ди ма“, „зе мљи серб ској“, „сла ве но серб ском на ро ду“, 
и да се у њи ма упу ћу је мо ли тва Бо гу да „дер жа ву оте че ства на ше го со-
хра нит“.11 За Сти хо слов епи ско па Ни ка но ра Ме ле ти је ви ћа из 1717. на-
во ди да је ис пу њен „хри шћан ским по у ка ма“.12

У сво јим про у ча ва њи ма срп ског гра ђан ског пје сни штва XVI II ви-
је ка, Бо ри слав Ми хај ло вић с пра вом кон ста ту је да „ова књи жев ност, 
ко ја се ни је огра ни чи ла са мо на ли ри ку, пред ста вља по мно гим сво јим 
од ли ка ма ван ред но за ни мљи ву по ја ву, чи ји зна чај и ре зул та ти ис тра-
жи ва ња све ви ше ра сту“.13 Са ова квом кон ста та ци јом сло жи ће се сва ки 
бо љи по зна ва лац овог пје сни штва, али дру ге ка рак те ри сти ке ко је на-
во ди овај ис тра жи вач не мо гу се при хва ти ти, јер су ола ко да те. Ње го во 
схва та ње да је „ухва ћен траг то га пе сни штва, и тим тра гом је про кр-
че на по не ка ста за у овој до тле не так ну тој и не по зна тој че сти“14, ни је 
ни ма ло у са гла сно сти са оним „по бро ја ним осо би на ма по бо жне ли-
ри ке“.15 Ово ме зна ме ни том ис тра жи ва чу, кад је у пи та њу ово пје сни-
штво, мо гу се по ста ви ти озбиљ ни је при мјед бе на не ке по став ке, ко јих 
има до ста. Он је до бро по ста вио осно ве за „ме ри ла ко ја од ре ђу ју шта 
се све има под ра зу ме ва ти под ‘гра ђан ском ли ри ком XVI II ве ка’“16; он 
је до бро опи сао „фи зи о но ми ју тво ра ца“17 свих вр ста ове по е зи је, осим 

9 Ђор ђе Ра до ји чић, Ста ра срп ска књи жев ност у Сред њем По ду на вљу, у дје лу: 
Од ба ро ка до кла си ци зма, при ре дио Ми о драг Па вић, Но лит, Бе о град, 1973, 47.

10 Нав. дје ло, 47-48.
11 Исто, 48-49.
12 Исто, 49.
13 Бо ри слав Ми хај ло вић, Срп ско гра ђан ско пе сни штво XVI II ве ка, у дје лу: Од 

ба ро ка до кла си ци зма, при ре дио Ми о драг Па вић, Но лит, Бе о град, 1973, 216.
14 Исто.
15 Исто, 227.
16 Исто, 217.
17 Исто, 218.
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опи са ства ра ла ца по бо жних пје са ма, гдје не ма ни јед не ва ља не ду хов не 
ком по нен те по ко јој би се из во ди ле ври јед но сти ове по е зи је. И ка да се 
за не ма ре ду хов не ври јед но сти ове по е зи је, он да се не мо же схва ти ти 
исто ри ја раз во ја цје ло куп не по ду нав ске књи жев но сти, јер на ста је пре-
кид са књи жев ном тра ди ци јом и хри шћан ским пре да њем као из во ром 
вјеч но жи вих те ма и мо ти ва. У по чет ку, сва се по ду нав ска књи жев ност 
раз ви ја ла под сна жним ути ца јем ста ре срп ске књи жев но сти и ње них 
ви зан тиј ских узо ра. И ка да су се Ср би на шли на но вим про сто ри ма, 
оп ко ље ни дру гим на ро ди ма и вје ра ма, они су се још чвр шће по ве за-
ли са Пра во слав ном цр квом, и у ње ним све тим хра мо ви ма на па ја ли се 
из вор ном пра во слав ном ду хов но шћу и кул ту ром. Кроз ту кул тур ну 
тра ди ци ју, за сно ва ну на ви зан тиј ским узо ри ма и уни вер зал ним ври јед-
но сти ма ви зан тиј ске ци ви ли за ци је, ко ја се кроз све то гор ске срп ске ду-
хов не цен тре и ра шке ма на сти ре кре та ла пу тем са мо стал ног срп ског 
ства ра ла штва, про ти ца ла је хри шћан ска ми сао и умјет ност као ве зив-
на нит у кул ту ри ру ског и срп ског на ро да. Tо је нај ка рак те ри стич ни је 
оби љеж је по ду нав ске књи жев но сти.

Ни схва та ње Ми ла на Бог да но ви ћа да је на ша гра ђан ска ли ри ка – 
„по е зи ја на ше га гра ђан ског ста ле жа, ко ји је тек у XVI II ве ку, у Угар-
ској, раз ви јао све оне енер ги је ко је ни су мо гле до ћи до пу ног из ра за у 
сред њем ве ку“18, не уво ди у ду би не на стан ка ове по е зи је; у ње не пра-
ве из во ре. Ова кон ста та ци ја мо же се схва ти ти ка да је у пи та њу ври-
је ме нај ве ћег про цва та ове по е зи је, ко ју су ства ра ли „на ши мај сто ри-
пе сни ци“.19 И ње го во схва та ње, по во дом об ја вљи ва ња јед ног ра да о 
овим пје сма ма Ти хо ми ра Осто ји ћа, да је Осто јић у том „за ни мљи вом 
члан ку о пе сма ма у ру ко пи сним пе сма ри ца ма XVI II ве ка“ – „пр ви пут 
обра тио озбиљ ну па жњу на те пе сма ри це и ука зао на чи сто књи жев ни 
зна чај ко је оне мо гу има ти“, и да ова по е зи ја „отва ра је дан са свим нов 
ви дик у на шој исто ри ји књи жев но сти XVI II и XIX ве ка“20, – от кри ва 
нам пу те ве ко ји ма се ва ља кре та ти у про у ча ва њу умјет нич ких ври јед-
но сти овог ства ра ла штва.

Пот пу но су тач на за па жа ња Ми ла на Бог да но ви ћа да ова по е зи ја 
има књи жев ни зна чај и да отва ра нов ви дик у на шој исто ри ји књи жев-
но сти. Он је био на пу ту да са гле да су штин ске ври јед но сти ко је но си 

18 Ми лан Бог да но вић, На ша гра ђан ска ли ри ка у XVI II ве ку, у дје лу: Ста ри и но
ви II, Про све та, Бе о град, 1946, 9.

19 Исто, 10.
20 Исто, 9.
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ре ли ги о зна по е зи ја ка да је пи сао да је „из раз ових пе са ма ‘ви ши’, што 
ће ре ћи учев ни ји и све ча ни ји, уко ли ко су и пред ме ти у њи ма уз диг-
ну ти ји“.21 Ка да се освр ће на по е зи ју Јо ва на Ава ку мо ви ћа, Бог да но вић 
до но си јед но пло до но сно раз ми шља ње ко је мо же ства ра лач ки под-
стак ну ти дру ге ис тра жи ва че у вред но ва њу ре ли ги о зне по е зи је као по-
себ ног под руч ја срп ске гра ђан ске ли ри ке. Он ка же: „У овом ро ду је 
ис пе ва на и нај фи ни ја пе сма це ло куп не ове гра ђан ске ли ри ке, ко ја се 
ве зу је за име јед ног по зна тог гра ђан ског пе сни ка, Јо ва на Ава ку мо ви-
ћа, ко га спо ми њу и це не и не ки на ши учев ни и школ ски пе сни ци. У 
ње го вој Паш ха ли ји но вој има не са мо ду ха, већ и не ке гра ци је, ко ја је 
са свим нео бич на за то вре ме и те љу де. Пе сма по чи ње јед ним сти хом, 
ко ји се, за ни мљи во је, по на вља мно го доц ни је, и го то во до слов но, код 
Во ји сла ва Или ћа и код Јо ва на Ду чи ћа“.22

И још је јед но схва та ње Ми ла на Бог да но ви ћа ве о ма зна чај но за са-
зна ва ње књи жев них и умјет нич ких ври јед но сти срп ског гра ђан ског 
пје сни штва; за ра зу ми је ва ње ка ко су се умјет нич ке ври јед но сти на шег 
књи жев ног на сље ђа пре о бра жа ва ле и во ди ле про мје на ма ко је су ка рак-
те ри стич не за од ре ђе ну епо ху срп ског пје сни штва. Он сма тра да је гра-
ђан ска по е зи ја „за одр жа ва ње кон ти ну и те та у на шој исто ри ји књи жев-
но сти од пр во ра зред ног зна ча ја“, па то ова ко об ја шња ва: „У исто ри ји 
књи жев но сти се мо ра ју хва та ти и ме ђу соб но ве зи ва ти жи ви тре ну ци, и 
по њи ма он да ме ри ти раз вој са ме ли те ра ту ре. При пр вој ре кон струк-
ци ји на ше исто ри је књи жев но сти но во га вре ме на, ми слим да ће се ова 
гра ђан ска по е зи ја мо ра ти по ста ви ти у пр ви план, ис пред оне школ ске и 
учев не по е зи је ко ја је до са да је ди но узи ма на у об зир. Лу ки јан Му шиц ки 
је за ни мљи ва фи гу ра у на шој књи жев но сти, али ви ше му зеј ска, а за раз у-
ме ва ње оне жи ве по е зи је ко ја тек од Бран ка Ра ди че ви ћа до би ја сво ју си-
гур ну ли ни ју, она не зна чи мно го. По сле об ја ве свих гра ђан ских лир ских 
пе са ма, Бран ко Ра ди че вић не из гле да ви ше да је пао с не ба, да се не ким 
про ви ђе њи ма ја вио у на шој књи жев но сти. Он је, то се да нас ви ди, пра ви 
гра ђан ски пе сник ко ји је гра ђан ску ли ри ку по ди гао на пра ву умет нич ку 
ви си ну, упра во, тач ни је го во ре ћи, пр ви ве ли ки пе снич ки та ле нат ко ји је 
из тих ста рих гра ђан ских из во ра по ву као сво је со ко ве... Ни је он пе сник 
без тра ди ци је, не го на про тив, пе сник ко ји је ство рио сво ју по е зи ју на 
нај здра ви јој тра ди ци ји ко је има у на шој ра ној књи жев ној про шло сти“.23

21 Исто, 13.
22 Исто, 21.
23 Исто, 23-24.
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Не ка пи та ња срп ског гра ђан ског пје сни штва у XVI II ви је ку пот-
пу ни је је об у хва тио Мла ден Ле ско вац. Ње го ва кон ста та ци ја да је „код 
нас и у обра зо ва ни јој књи жев ној пу бли ци по јам о на шем гра ђан ском 
пе сни штву XVI II ве ка још увек са свим му тан и нео д ре ђен“24, јер тај 
по јам у на у ци ни је ре ша ван, не го је још „у то ку ис пи ти ва ња“25, пот пу-
но је тач на ка да се са гле да у кон тек сту књи жев не исто ри је и вре ме на 
у ко ме је ова сту ди ја на пи са на (1946). На том по љу ра да Ле ско вац по-
хвал но го во ри о Ти хо ми ру Осто ји ћу ко ји је био до бро оба ви је штен 
о про бле ми ма на шег гра ђан ског пје сни штва, а уз то „све стра но ра до-
зна ла при ро да“, у ко јој су се „те ма и аутор по ду да ра ли“. За на ред них 
три де сет го ди на, ка зу је нам Ле ско вац, за овим ис тра жи ва чем по шао је 
чи тав низ дру гих пи са ца, у чи јим се ра до ви ма „на ку пио при ли чан број 
опре зних су до ва, ва жних ми шље ња и до бре гра ђе у ве зи са не ко ли ким 
пре суд ним пи та њи ма гра ђан ског пе сни штва“.26

Ле ско вац ис ти че да је ова по е зи ја на ста ла на под руч ју Кар ло вач-
ке ми тро по ли је, али је „сва ка ко не чег ве о ма слич ног би ло и у ши ро-
ком вен цу из ван ње, са мо мо жда са дру гим сре ди штем“.27 Гра ђан ске 
пје сме ни су штам па не ни у књи га ма ни у ча со пи си ма, не го су са чу-
ва не у ста рим ру ко пи сним пје сма ри ца ма, ко је су би ле на ми је ње не за 
„про фа ни свет“, а пи са не су „на оној жућ ка стој, ра па вој а уни форм-
ној и јев ти ној по слов ној хар ти ји XVI II ве ка, а њи хо ви пре пи си ва о ци, 
вла сни ци, па че сто и твор ци би ли су ве ро ват но нај че шће бу квал но 
не ис ку сни бер бе ри, фел че ри, ду ћан џи је и њи хо ве кал фе, за на тли је 
свих вр ста, вој ни ци, ђа ци...“28

Све су ове кон ста та ци је Мла де на Ле сков ца ве о ма тач не. Али, код 
Ле сков ца има је дан ве ћи не до ста так: он не са гле да ва пра ва ис хо ди шта 
ове по е зи је; он не са гле да ва ду хов ну по е зи ју ко ја је од нај ве ће ври јед-
но сти од свих по ет ских ци клу са по ду нав ске књи жев но сти. Да је ову 
по е зи ју по ста вио у сре ди ште сво га ис тра жи ва ња, он би пре ко ње них 
те ма и мо ти ва до шао на пра ве из во ре. За то и ње го ва раз ма тра ња – 
„Шта су да кле уну тра шње осо би не и вред но сти те по е зи је?“29 – за о би-
ла зе основ ну ври јед ност и зна чај ду хов не по е зи је. Ње го во схва та ње да 

24 Мла ден Ле ско вац, Члан ци и есе ји, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1949, 5.
25 Исто, 6.
26 Исто, 9.
27 Исто, 10.
28 Исто, 10-11.
29 Исто, 11.
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се „по бо жна по е зи ја из два ја из свих оста лих вр ста гра ђан ског пе сни-
штва пр вен стве но сво јом кон зер ва тив но шћу и тра ди ци о на ли змом по 
иде ја ма, а школ ским фор ма ли змом и угле да њем на по зна те обра сце по 
сво јој тех нич кој струк ту ри и пе снич ким по ступ ци ма“30, – не мо же се 
при хва ти ти. Ве зив не ни ти ове по е зи је са кул тур ном тра ди ци јом као 
да Ле сков цу слу же да за там ни све ври јед но сти срп ског ду хов ног пје-
сни штва кроз ко је се спо зна је ка рак тер ви зан тиј ске ци ви ли за ци је из 
ко је су ис хо ди ле су штин ске ври јед но сти кул тур ног на сље ђа Ср ба. Да 
Ле ско вац ни је схва тио ка ко се кроз ду хов ну по е зи ју раз ви ја ју вјеч но 
жи ве хри шћан ске те ме и иде је ко ји ма се ду ша пре о бра жа ва, ум про-
свје тљу је, ср це чи сти, и сав се чо вје ков жи вот кре ће пре ма вјеч ном и 
не про ла зном, по ка зу је овај ци тат: „Слу ти се да су те по бо жне пе сме 
би ле ве о ма осе тљи ва те ма и вре дов но ору ђе у ру ка ма не спрет них гра-
ђан ских по е та, јер су сво јим здра вим на го ном од мах осе ти ли да оно 
но во, што им је би ло су ђе но да уне су у на ше до ма ће пе ва ње, не мо-
гу без сва ко вр сних опа сно сти ис ка за ти у ова квим ду хов ним пе сма ма. 
Сло бод на, без ма ло со кач ка и не рет ко раз у зда на по е зи ја гра ђан ства 
ов де је од јед ном ди сци пли но ва на и сти ша на, и ми рис та мја на је над 
њом; не ки мал те не пу ри тан ски запт, па три јар хал на сте га, а из над све-
га опре зна ре ли ги о зна дог ма ти ка вла да ју сад њо ме. И, што та ко, при-
род но иде јед но с дру гим, ни фор мал но (па ни је зич ки) ове пе сме не 
до ча ра ва ју но во до ба по е зи је и дру штва: у њи ма је стил и схе ма зва нич-
не, школ ске по е зи је, њи ма вла да култ узо ра. Тај симп том је кла си чан и 
зна мо шта зна чи... Ду хов не пе сме на шег гра ђан ства оста так су, да кле, 
на шим пре ци ма та ко оми ље не хри шћан ске по е зи је и до каз су при сне 
ве за но сти њи хо ве за цр кву, хри шћан ство и ре ли ги о зну ми сти ку, али 
ни су од раз оно га ста ња и мно го стра них про ме на – еко ном ских, дру-
штве них, мо рал них и умет нич ких – у ко ји ма се на шао наш свет у за вр-
шним де це ни ја ма XVI II ве ка“.31

Ова кве про цје не о умјет нич ким ври јед но сти ма на ше ду хов не по е-
зи је, да те у вре ме ну ка да је по сто ја ла јед на „ан тро по цен трич на епо ха, 
то јест, епо ха у ко јој чо век узи ма глав но ме сто на сце ни“32, – во де па-
ду кул ту ре, јер се у њи ма не са гле да ва ју оне вјеч но жи ве ври јед но сти, 

30 Исто, 19.
31 Исто, 20.
32 Кон стан тин Ка вар нос, Ви зан тиј ска ми сао и умет ност, пре штам па но из „Те-

о ло шких по гле да“ бр. 1-2/78, „Пра во сла вље“ – но вин ско-из да вач ка уста но ва Срп-
ске па три јар ши је, 42.
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као ве зив не ни ти хри шћан ске умјет но сти. У естет ским ис пи ти ва њи ма 
ви зан тиј ске умјет но сти на во ди се да се „сред њо ве ков на хри шћан ска 
умет ност још не схва та пра вил но и за то је не до вољ но це ње на“33, а као 
глав ни раз лог за то је сте што се у вред но ва њу не по ла зи од ње них соп-
стве них мје ри ла, па „ако на ша ме ри ла ни су при клад на, он да ће и на ше 
оце не би ти на о па ке“.34

О овим по ја ва ма, да је хри шћан ска умјет ност по гре шно ту ма че на (у 
не ким епо ха ма), пот пу ни ја об ја шње ња да је отац Ге ор ги је Фло ров ски. Он 
ка же: „У ства ри, сум ње у кул ту ру на ста ју и из ра ња ју не са мо у да не ве ли-
ких исто риј ских не сре ћа и кри за. Те сум ње се че сто ја вља ју у пе ри о ди ма 
ми ра и на прет ка, ка да се чо век мо же на ћи у опа сно сти да бу де за ро бљен 
и за ве ден људ ским до стиг ну ћи ма, сла вом и три јум фом ци ви ли за ци је“.35

И на ве де на ту ма че ња Мла де на Ле сков ца о ста рој срп ској ду хов-
ној по е зи ји, мо гло би се ре ћи да су да та у да ни ма ве ли ких исто риј ских 
кри за и не сре ћа, ка да су ауто ри би ли за ро бље ни и за ве де ни „до стиг ну-
ћи ма“ ко ја су во ди ла сло му хри шћан ске кул ту ре.

На ша кул ту ра је – све то сав ска кул ту ра, за сно ва на на хри шћан ским 
ври јед но сти ма и хри шћан ском сми слу жи во та. За то се ње не ври јед-
но сти и ње на до стиг ну ћа мо ра ју вред но ва ти и оцје њи ва ти „ме ри лом 
Хри ста“.36 И „сви про бле ми и ци ље ви мо ра ју се са гле да ти у јед ној но-
вој и ши рој пер спек ти ви, ко ја је до ступ на кроз хри шћан ско От кро ве-
ње и оба сја на ње го вом свје тло шћу“.37

Со ци о ло шка сви јест ко ја је овла да ла умо ви ма на ших исто ри ча ра 
и те о ре ти ча ра књи жев но сти по сли је Дру гог свјет ског ра та, ни је им 
до зво ља ва ла да схва те сми сао ду хов ног ства ра ла штва. Иако је књи га 
Ан то ло ги ја ста ри је срп ске по е зи је Мла де на Ле сков ца на ста ла мно го ка-
сни је (1964) не го што је књи га Члан ци и сту ди је, у ко јој је рад Срп ско 
гра ђан ско пе сни штво XVI II ве ка (на стао 1946), ипак се и у овој Ан то
ло ги ји ста ри је срп ске по е зи је за па жа екс трем ни со ци о ло ги зам, ко ји ни је 
до зво ља вао да се схва ти да су „ци ље ви чо вје ко вог жи во та ду хов ни, а не 
со ци јал ни“.38 

33 Исто, 42.
34 Исто.
35 Ге ор ги је Фло ров ски, Хри шћан ство и кул ту ра, пре вод са ен гле ског, Ло гос: 

Ор то дос, Бе о град, 1995, 9.
36 Исто, 25.
37 Исто.
38 Ни ко лај Бер ђа јев, Цар ство ду ха и цар ство ће са ра, пре вод са ру ског, Све то-

ви/До бра вест, Но ви Сад, 1992, 43.
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Ка зи ва ња да се „на ша по е зи ја то га вре ме на за че ла, раз ви ја ла и жи-
ве ла у кул тур ној сфе ри Хаб збур шко га цар ства“ и да је „ма те ри јал на 
кул ту ра дру штва у ко јем је та по е зи ја ни кла би ла из ра зи то не мач ка, за-
пра во аустриј ска“, да је „та ква пре те жно би ла кул ту ра ду хов на“39, – не 
мо же се ни ка ко при хва ти ти. Он ни је схва тио ко ли ко је на ша ду хов на 
по е зи ја свје до че ње вје ром о исто риј ској про шло сти срп ског на ро да; о 
до га ђа ји ма пре ко ко јих се пре но си ла је ван ђељ ска по ру ка у свој древ-
но сти, исти ни то сти и све о бу хват но сти. Ду хов на по е зи ја срп ско га на-
ро да ни је се за че ла у сфе ри Хаб збур шког цар ства, не го се она раз ви-
ја ла из кул тур ног на сље ђа, из ду хов не тра ди ци је ко ја се у по мје ре ним 
кул тур ним цен три ма ис пу ња ва хри шћан ском фи ло зо фи јом жи во та, 
ври јед но сти ма и мје ри ли ма.

Нај пот пу ни ју збир ку пје са ма срп ске гра ђан ске по е зи је чи ни: Срп
ска гра ђан ска по е зи ја XVI II и с по чет ка XIX сто ле ћа I, при ре дио Бо ри-
во је Ма рин ко вић, Про све та, Бе о град, 1966, и Срп ска гра ђан ска по е зи
ја XVI II и с по чет ка XIX сто ле ћа II, при ре дио Бо ри во је Ма рин ко вић, 
Про све та, Бе о град, 1966. Иако у два то ма, ово је је дин стве на збир ка, 
и, по ве за ни, ње ни то мо ви чи не цје ли ну: у књи зи I је „Пред го вор“, а у 
књи зи II „Ко мен та ри и бе ле шке“. У пр вој књи зи су „Пе сни ци“, пред-
ста вље ни са јед ном, дви је или три пје сме, пје сни ци чи ја су име на и дје-
ла по зна та, па он да до ла зи „По е зи ја“ („Пр ви део“ и „Дру ги део“), ко-
ји об у хва та 318 пје са ма. Дру га књи га је на ста вак на ову пр ву, у њој је 
„Тре ћи“, „Че твр ти“ и „Пе ти део“, и об у хва та укуп но, са прет ход на два 
ди је ла, 500 пје са ма.

Ја не ула зим у вред но ва ње на че ла, у оцје ну кри те ри ја по ко јим је 
ова збир ка са ста вље на, јер је то мно го ши ре не го што же лим ис тра жи-
ти: мо ја је на мје ра да по ка жем ка ко је ду хов на по е зи ја за сту пље на и 
вред но ва на.

У „Пред го во ру“ са ста вљач ове збир ке по ла зи од схва та ња Ти хо ми-
ра Осто ји ћа да је у Вој во ди ни у XVI II ви је ку на ста ло срп ско гра ђан ско 
пје сни штво, „за пи са но на про стој хар ти ји сва штар ских ру ко пи сних 
пе сма ри ца“ и да је то „до ба мла до сти у раз во ју на шег кул тур ног ра-
ста“.40 У ту ма че њу по стан ка ове по е зи је, аутор ове збир ке по ла зи од 
ту ма че ња Ти хо ми ра Осто ји ћа да је „до ба пе сма ри ца пре и сто риј ско 

39 Ан то ло ги ја ста ри је срп ске по е зи је, са ста вио Мла ден Ле ско вац, Ма ти ца срп-
ска: Срп ска књи жев на за дру га, Но ви Сад : Бе о град, 1964, 13.

40 Срп ска гра ђан ска по е зи ја XVI II и с по чет ка XIX сто ле ћа, I, при ре дио Бо ри во-
је Ма рин ко вић, Про све та, Бе о град, 1966, 9.
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до ба на ше књи жев но сти“41, и не от кри ва ју се ис хо ди шта у ду хов ној 
тра ди ци ји и књи жев ном на сље ђу, на ко ме се раз ви ја ла фи ло зо фи ја жи-
во та и кул ту ре срп ског на ро да у по мје ре ним кул тур ним цен три ма, по-
сли је ви ше вје ков них се о ба. Ова збир ка је пот пу ни ји опис ве ли ког бро-
ја ру ко пи сних збир ки и пје сма ри ца; ту је дат низ ва ри јан ти пје са ма, и 
као та ква пред ста вља бо гат тек стов ни ма те ри јал, на ко ме ис тра жи ва чи 
раз ли чи тих ци ље ва и на мје ра мо гу за сни ва ти сво ја те о риј ска ви ђе ња.

У овој збир ци има до ста ду хов них пје са ма, ве ћим ди је лом пре у зе-
тих од Ти хо ми ра Осто ји ћа, а и од дру гих ску пља ча. Осо би то је зна чај-
но што се на во ди схва та ње Ти хо ми ра Осто ји ћа о цр кве ној по е зи ји и 
ду хов ном ци клу су, на во де ћи да су „не ке пе сме по след њи од јек ‘цр кве-
не по е зи је’ у на шој ли те ра ту ри пр ве по ло ви не XIX сто ле ћа“.42 За па жа-
ња Ти хо ми ра Осто ји ћа о пје сни ку Сте ва ну Зур ко ви ћу да је то „чо век 
с до ста цр кве не кул ту ре, она кве ка ква се че сто на ла зи у на ших љу ди у 
Сре му око ма на сти ра“ и да је „у ње му ре ли ги ја оно ви дљи во: згра да 
дра го це но сти у њој, об ред“43, – под сти че на ду бље са гле да ва ње уну-
тра шњих ври јед но сти ду хов не по е зи је и ње не уло ге у раз во ју кул ту ре 
и про свје те срп ског на ро да.

И не ке на по ме не Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа, да те у овој збир ци, под-
сти чу на пот пу ни је ис тра жи ва ње ду хов не по е зи је као ци клу са у ко ме 
су са др жа не нај ве ће ври јед но сти цје ло куп ног гра ђан ског пје сни штва. 
Ка зи ва ње да је Ми о драг Па вло вић у сво ју Ан то ло ги ју срп ског пе сни
штва (од XI II до XX ве ка), Бе о град, 1964, из нео бја вље них пре пи са 
ста рих ру ко пи са, пу бли ко вао јед ну пје сму под на сло вом Мо на шка пе
сма не по зна тог ауто ра с кра ја осам на е стог ви је ка, и да је „ова пе сма 
ап со лут на тво ре ви на оно га вре ме на, да кле плод гра ђан ске по е зи је“44, 
– на во ди на схва та ње да су мно ге ду хов не пје сме још за тр па не, у та ми, 
не по зна те и нео бја вље не, и да се у њи ма на ла зе не про ла зне умјет нич-
ке и ду хов не ври јед но сти, а то под сти че на све стра ни ја ис тра жи ва ња.

Од те о риј ских при сту па срп ској гра ђан ској по е зи ји нај зна чај-
ни ји су ра до ви То ми сла ва Бе ки ћа, Са ве Да мја но ва, Зо је Ка ра но вић, 
Ма ри је Кле ут, Јел ке Ре ђеп, Мир ја не Д. Сте фа но вић, об ја вље ни у 
књи зи Срп ско гра ђан ско пе сни штво, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1988. 

41 Исто.
42 Исто, 38.
43 Исто, 57.
44 Срп ска гра ђан ска по е зи ја XVI II и с по чет ка XIX сто ле ћа, II, при ре дио Бо ри-

во је Ма рин ко вић, Про све та, Бе о град, 1966, 544.
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То су сту ди је и огле ди шест ауто ра, ко ји су срп ско гра ђан ско пје сни-
штво про у ча ва ли са раз ли чи тих аспе ка та. При ре ђи вач ово га збор ни-
ка ис ти че ово: „У ра до ви ма ко ји се об ја вљу ју у овој књи зи пе сни штво 
са чу ва но у ру ко пи сним пе сма ри ца ма из у ча ва но је с три аспек та: 
књи жев но и сто риј ског (из у ча ва ње дру штве ног кон тек ста и на чи на 
тра ди ра ња гра ђан ског пе сни штва, утвр ђи ва ње аутор ства по је ди них 
пе са ма и пе сма ри ца, раз ма тра ње раз во ја књи жев них вр ста), књи-
жев но те о риј ског (из у ча ва ње вер си фи ка ци је) и ком па ра тив ног“.45 
Ра до ви су по ди је ље ни у че ти ри те мат ске ску пи не: I „Ка по е ти ци гра-
ђан ског пе сни штва“, II „Ин ди ви ду ал ни до при нос гра ђан ском пе сни-
штву“, III „На род не пе сме у ру ко пи сним пе сма ри ца ма“ и IV „Гра ђа 
за про у ча ва ње гра ђан ског пе сни штва“.

Ка да се пот пу ни је про у че ра до ви у овом збор ни ку, от кри ва се да 
је ово чи сто спо ља шњи при ступ, јер се ви ше ба ви спо ља шњим узро ци-
ма, сре ди ном у ко јој су не ке пје сме на ста ле, исто ри јом и про шло шћу, 
по ли тич ким и дру штве ним усло ви ма.

У огле ди ма и сту ди ја ма овог збор ни ка ве ли ка па жња по кло ње на је 
пје сма ма и ру ко пи си ма ко је има ју ви ше ва ри јан ти, да се от кри је њи-
хов из вор, или при хва ти она ва ри јан та ко ја је нај бли жа из во ру. Ту је 
ве ли ки труд уло жен у ана ли зу је зи ка, лек сич ког и син так сич ког ни воа 
сти ха, и се ман ти ке ко ја, без до брог оба вје ште ња, во ди по мје ре ном 
сми слу. А то је, још у ово ме вре ме ну, док ни је срп ско гра ђан ско пје-
сни штво на уч но об ра ђе но, и нај по треб ни је. Ове сту ди је чи не до бра 
по ла зи шта за да ља и ду бља ис тра жи ва ња.

Али, и по ред оства ре них ве ли ких ре зул та та у овом збор ни ку, то 
мо ра мо ис так ну ти, – по сто ји истин ски не до ста так: ду хов на по е зи ја 
ни је са гле да на у оној свје тло сти ко ју ње не ври јед но сти на ме ћу. Сма-
трам да је на ауто ре овог збор ни ка ути цао дух вре ме на јед не „ан тро-
по цен трич не“ епо хе, у ко јој се све са гле да ва ло са аспек та чо вје ка, а 
не са је ван ђељ ске ви си не. По у ке ве ли ких умо ва уви јек се мо гу ис ко-
ри сти ти за про на ла же ње пра во га пу та. Бај ро но ва по у ка сво јим зе-
мља ци ма – „за укус са да шњег вре ме на не мо же би ти го рег зна ме ња, 
не го што је обес це њи ва ње По пеа“46, опо ми ње сва ког ис тра жи ва ча да 

45 То ми слав Бе кић, Са ва Да мја нов, Зо ра Ка ра но вић, Ма ри ја Кле ут, Јел ка Ре-
ђеп, Мир ја на Д. Сте фа но вић, Срп ско гра ђан ско пе сни штво, Огле ди и сту ди је, Ма ти-
ца срп ска, Но ви Сад, 1988, 438.

46 Ци тат пре у зет из дје ла: Све ти слав Ву ло вић, Кри ти ке и огле ди, Но во по ко ле-
ње, Бе о град, 1953, 312.
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ски не онај вео ко јим се за там њу је ври јед ност ду хов не по е зи је, исто-
риј ска тра ди ци ја и кул тур но на сље ђе.

По у ка све тог апо сто ла Па вла – „и не са о бра жа вај те се ово ме ви-
је ку, не го се пре о бра жа вај те об на вља њем ума сво га“ (Римљ. 12,2) – 
во ди пу те ви ма са зна ња оних ври јед но сти ко ји ма се пре вла да ва овај 
про ла зни зе маљ ски сви јет и во ди у вјеч ни, не бе ски. Ако ства ра ла штво 
у је ван ђељ ском сми слу „на пу шта ‘овај свет’ и пре ла зи у дру ги свет“, и 
ако ства ра ла штво „ни је при ла го ђа ва ње ово ме све ту, ну жно сти ово га 
све та“, не го је „из ла зак пре ко гра ни ца ово га све та и по бе ђи ва ње ње-
го ве ну жно сти“47, он да, да би се ра зу мје ла ду хов на по е зи ја о ко јој го-
во ри мо, мо ра да у ис тра жи ва чу „про си ја ва дру га, ви ша при ро да“48, да, 
као што то чи ни сва ки истин ски ства ра лац, „ски не око ве и лан це“ ово-
га сви је та и жи во та.49

Ду хов на по е зи ја је по сво јој су шти ни цр кве на; у њој је ис ка за-
на бор ба гри је ха и вр ли не, тје ле сног и ду хов ног; у њој је опи са но 
кре та ње ума: кроз са вр ше ну вр ли ну пре ма вјеч ном До бру, вјеч ној 
Исти ни и вјеч ној Ље по ти. Њен уну тар њи дух је дух Ис точ не цр кве, 
у ко јој се кроз ду хов ну тра ди ци ју пре но се све ври јед но сти у свој 
древ но сти и исти ни то сти. Ту су по ет ски об ли ко ва не нај ви ше ври-
јед но сти, јер „све етич ке вред но сти на ше са вре ме не ци ви ли за ци је 
има ју из во ри ште у хри шћан ству, пр вен стве но у Еван ђе љу Хри сто-
вом“.50 И ко мо же би ти по у здан ту мач ове по е зи је? Са мо онај ко ји 
жи ви цр кве ним жи во том, ко ји сво јом хри шћан ском вје ром ула зи у 
њен ства ра лач ки про цес. Ту се све сво ди на је ван ђељ ски прин цип 
тај не са зна ња – „ко тво ри – по зна ће“ (Јн. 7,17). „Не тво риш ли“, 
ка же отац Ју стин По по вић, „увек оста јеш у гро бу мр твих те о ри ја и 
бај ки и прет по став ки“.51

Про у ча ва њем књи жев но сти из ван гра ни ца срп ске сред њо вје ков-
не др жа ве ула зи мо у ду би не ду хов не тра ди ци је; ви зан тиј ске ми сли 
и умјет но сти. Кроз књи жев ност Сред њег По ду на вља, ње не те ме и 

47 Ни ко лај Бер ђа јев, Сми сао ства ра ла штва, књи га пр ва, пре вод с ру ског, Ло-
гос: Ант, Бе о град, 1996, 135.

48 Исто, 136.
49 Исто, 135-136.
50 Ге ор ги је Фло ров ски, Хри шћан ство и кул ту ра, пре вод са ен гле ског, Ло гос: 

Ор то дос, Бе о град, 1995, 46.
51 Отац Ју стин По по вић, Ту ма че ње Све тог еван ђе ља по Јо ва ну, Ма на стир Ће ли-

је код Ва ље ва, Бе о град, 1989, 83.
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иде је, по ет ске фор ме и умјет нич ке тех ни ке, про ја вљу ју се су штин ска 
оби љеж ја срп ског ду хов ног пје сни штва. Све тост као ка те го ри ја ду-
хов ног жи во та по ет ски се опи су је књи жев ним по ступ ци ма и еле мен-
ти ма на сли је ђе ним из ста ре срп ске књи жев но сти; ту се еле мен ти ма 
хим но гра фи је ства ра ју ду хов не осно ве лич но сти. Ду хов ни под виг, 
му че ни штво и стра да ње от кри ва ју су шти ну кр сто но сног жи во та ко-
ји во ди спа се њу.

У књи жев ном ства ра ла штву Сред њег По ду на вља нај зна чај ни ја је 
по е зи ја: цр кве не пје сме по све ће не срп ским све ти те љи ма. Кроз сти-
хо ве мо рал но-по бо жне са др жи не и је ван ђељ ска на че ла ка ко да се ду-
ша из ба ви од зла и гри је ха ства ра се од нос пре ма лич но сти. У ври је ме 
нај ве ћег про цва та срп ске ду хов не по е зи је мо же се за па зи ти ка ко су 
се пје сни ци ко ри сти ли ста рим узо ри ма кроз ко је су се про ја вљи ва ле 
уни вер зал не ври јед но сти ви зан тиј ске ци ви ли за ци је. Ка зу ју ћи да под-
виг во ди лич ност да жи ви по је ван ђељ ским све тим тај на ма и вр ли на ма, 
ства ра се јед на ико но гра фи ја лич но сти. Ту се ства ра ду хов ни пор трет, 
јер се сва ка тје ле сна ак тив ност са гле да ва у скло пу пре о бра жа ја ду ше: 
ко ли ко се тим по ступ ци ма ути че на кре та ње жи во та пу тем ко јим во де 
бо го про све ће ни Све ти оци.

До са да шња ис тра жи ва ња ове по е зи је ни су по ка за ла ин те рес за от-
кри ва ње ових ври јед но сти. Као глав ни раз лог да се ова ду хов на по е-
зи ја кри во ту ма чи, или да се не са гле да ва ју истин ске ври јед но сти, био 
је иде о ло шки ни во ауто ра. За то се тач ка гле ди шта у вред но ва њу ове 
по е зи је мо ра по мје ри ти да би се схва ти ло да ова по е зи ја сво ју нај ве-
ћу ври јед ност но си са из во ра хри шћан ства. Са мо ис тра жи ва чи ко ји су 
опре мље ни је ван ђељ ским на че ли ма и ме то да ма мо гу от кри ти ка ко се 
у овој по е зи ји пре но си је ван ђељ ска Исти на у свој древ но сти и све о бу-
хват но сти.
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Če do mir RE BIć

ON THE SO UR CES AND THE DE VE LOP MENT  
OF THE SER bIAN SPI RI TUAL PO E TRY

Sum mary

By studying of li te ra tu re beyond the bor ders of Ser bian me di e val sta te, as the aut-
hor says, we are en te ring the depth of the spi ri tual tra di tion; Byzan ti ne’s tho ught and 
art. Thro ugh the li te ra tu re of the Mid dle of Po du na vlje, its the mes and ide as, po e tic 
forms and ar ti stic tec hni que, es sen tial fe a tu res of the Ser bian spi ri tual po e try are ap pe-
a ring. Ho li ness as a ca te gory of spi ri tual li fe is po e ti cally de scri bed by li te ral pro ce du-
res and ele ments in he ri ted from the Old Ser bian li te ra tu re – by ele ments of hymno-
graphy spi ri tual fun da ments of the per so na lity are cre a ted. Spi ri tual deed, martyrdom, 
and suf fe ring re veal the es sen ce of the cross-li ke li fe le a ding to the sal va tion.

Po e try is to be the most im por tant in the li te ral cre a ti vity of the Mid dle of 
Po du na vlje – re li gi o us po ems de di ca ted to the Ser bian sa ints. Thro ugh the ver ses 
of mo ral-pi o us con tent, and Go spel’s prin ci ples how to get rid soul from the evil 
and sin, re la ti on ship to ward per so na lity is be ing cre a ted. In the ti me of the gre a test 
blo o ming of the Ser bian spi ri tual po e try it can be no ti ced how po ets we re using 
old exem plars thro ugh which uni ver sal va lu es of Byzan ti ne’s ci vi li za tion we re ap-
pe a ring. By tel ling that deed le ads per so na lity to li ve pur su ant to the Go spel’s holy 
sec rets and vir tu es, one ico no graphy of the per so na lity is cre a ted. He re a spi ri tual 
por tra it is cre a ted sin ce each cor po ral ac ti vity is seen in the com plex of the soul 
tran sfor ma tion: how much the se pro ce du res in flu en ce the mo ve ment of li fe by 
road which is led by God-edu ca ted Sa int Fat hers. 

So far re se ar ches of this po e try ha ve not shown in te rest for the se va lu es re-
veal. The main re a son for wrong in ter pre ta tion of this spi ri tual po e try or not 
ta king in to ac co unt real spi ri tual va lu es, was ide o lo gi cal le vel of the aut hor. Thus 
po int of vi ew re gar ding va lo ri sa tion of this po e try must be shif ted in or der to re-
a li ze that such po e try car ri es its hig hest va lue from the so ur ces of Chri sti a nity. 
Only re se ar ches fit ted with Go spel’s prin ci ples and met hods are able to re veal 
how Go spel’s Truth is tran sfer red in its an ti qu ity and com pre hen sion. 

Key words: Po du nav ska li te ra tu re, Ser bian ci vic po e try, cul tu ral in he ri tan ce, 
ho li ness as a li fe ca te gory, spi ri tual tran sfor ma tion, Chri sti a nity and cul tu re.

Рад је предат 13. априла 2011. године, а након позитивног мишљења рецензената 
одлуком одговорног уредника „Баштине“ одобрен за штампу.





Ве ли бор ЛА ЗА Ре ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

ПО СМРТ НИ ОБИ ЧА ЈИ И ТУ ЖБА ЛИ ЦЕ  
НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ**

Ап стракт: Рад је по све ћен по смрт ним оби ча ји ма и ту жба ли ца ма на 
Ко сме ту. Ис тра жи ва њем на те ре ну, уоче на је раз ли ка у по смрт ним об ре ди-
ма и ту жба ли ца ма Ср ба ста ро се де ла ца и Ср ба до се ље них ко ло ни за ци ја ма 
из Цр не Го ре те је део овог ра да по све ћен утвр ђи ва њу раз ли ка и слич но сти. 
Та ко ђе је ова те ма ти ка по сма тра на у син хро ној и ди ја хро ној рав ни.

Кључ не ре чи: Смрт, оби ча ји, ту жба ли це, ста ро се де о ци, до се ље ни ци, 
ком па ра ци ја

По смрт ни оби ча ји

Код Ср ба Цр но гор ца у Бе лом По љу код Пе ћи, до се ље них у де вет-
на е стом ве ку из се ла Ма шни це код Му ри на по ред ку ћа ни ца и свој те 
за по кој ни ком ку ка и ту жба ли ца. Глав на ту жба ли ца би ла је Зор ка Бу-
ла то вић су пру га Ђе ка Бу ла то ви ћа ро дом из Цр не Го ре, увек у цр ни ни. 
Зна ла је да ту же њем „камен расплаче“. Њу ни су по зи ва ли већ она са ма 
до ђе да ту жи ко ме хо ће. Она ту жи у ку ћи док дво ре по кој ни ка (по-
кој ни цу) пре по па на са хра ни, на сед ми цу и че тр де се то днев ни цу са мо 
код по кој ни ко ве ку ће јер не мо ра да иде на гро бље. Она ре ђа као што 
то ра де и ту жба ли це у Цр ној Го ри.

Кад ко при ђе по кој ни ку пре кр сти се и це ли ва га у че ло и ру ку на 
од ру с ре чи ма: Бог да ти ду шу про сти. Оста ци ма жи вот и здра вље! 

УДК 393.7(497.115)

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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Пре кр сти се, по љу би све ћу и упа ли за по кој ду ше. По том се обра-
ћа уку ћа ни ма по крај одра на здра ву гла ву тј. ис ка зу је са у че шће ре чи-
ма:Уче ству јем у жа ло сти. Оста так нек је здра во. 

На кон са хра не бли жа род би на се вра ти код ку ће по кој ни ка где се 
оба ви ру чак. У дну сто ла се за по кој ни ка оста ви пра зно ме сто. При 
кра ју руч ка за по кој ду ше пи ју се две ча ше ра ки је, а тре ћа, нај ве ћа се 
пи је за здра вље. Том при ли ком се обич но бо го ра да:

Бог да ду шу про сти (име)
и нек му је ла ка цр на зе мља.
Остат ку нек је здра вље и на пре дак
од да нас са мо ра дост да ви до ла зи у ку ћу...1

Це лу сед ми цу ују тру уку ћа ни и бли жа род би на иду на гро бље и 
ку ка се. На сед ми цу ују тру до ла зи ши ра род би на око 12 са ти, на че тр-
де сет да на, по ла го ди не и го ди ну.

Уве че, уочи ве ћих пра зни ка и сла ве за го ди ну да на не ки уку ћа ни 
од ла зе на гро бље. На Ус крс се но си ша ре но ја је и оста вља на гроб а на 
Бад њи дан уве че и на дру ги дан Бо жи ћа па ле се све ће и ка ди се.2

Муж за же ном не но си цр ни ну, а же на за му жем но си.
Код Ср ба ста ро се де ла ца у се лу Ба ње у Ибар ском Ко ла ши ну, до 

че тр де сет да на по сле смр ти по кој ни ка иде се на гро бље сва ке су бо те, 
сем јед не ко ја се раз ми њу је, а на кон че тр де сет да на до по ла го ди не, јед-
не су бо те се иде, а дру ге не и та ко на из ме нич но. 

Ту жи ље су се де ле око ра ке за вре ме са хра не и ку ка ле. Као и у око-
ли ни Пе ћи и ов де се ку ка ло на аљи не (оде ћу) и сли ку у ра му ко ја се 
ста вља ла на сто где је по кој ник ле жао на од ру. Са да се то ви ше не ра ди.

Пре Дру гог свет ског ра та три же не су за ве че ром по сле тре ће ча-
ше ра ки је у глас ту жи ле за умр лим у врх со фре код ње го ве ку ће

Ни је оби чај да су пру га ку ка на гро бу ни ти дру где свом умр лом му-
жу, а за сви ма оста ли ма мо же. На ро чи то су по тре сне ту жба ли це мај ке 
за де цом, се стре за бра том, кће ри за ро ди те љи ма..., за они ма ко ји умру 
мла ди или из не над но. 

По смрт ни оби ча ји Ср ба на се ље них из Цр не Го ре и Ср ба ста ро се-
де ла ца на Ко со ву и Ме то хи ји раз ли ку ју се. Та ко код Ср ба ста ро се де о ца 

1 Ка зи вао Сте ван Зо го вић (1928) из се ла До бро По ље 2011. Из бе гли ца од 
1999. у Чи тлу ку код Кру шев ца.

2 Исто.
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из се ла Ки је ва код Кли не у Ме то хи ји му шкар ци не ку ка ју. Же не ку ка ју 
на са хра ни, сва ко ју тро за че тр де сет да на, уочи сла ве и ве ћих пра зни ка, 
у да не за ду шни ца и на па ра сто си ма за го ди ну да на (по лу го ди шњи цу и 
го ди шњи цу) ка да се иде на гро бље.

Са у че шће се из ра жа ва уку ћа ни ма при ли ком по здра вља са Бог да 
ду шу про сти на шем (Мар ку), ви да сте здра во, а они од го ва ра ју са Бог 
да му ду шу опро сти.

Ро ђа ке ку ка ју у ку ћи кад се огла ша ва смрт, на са хра ни на гро бљу, 
а ван не да се не уз не ми ра ва ју ком ши је Шип та ри. По сле са хра не му-
шкар ци кре ну ку ћи, а же не оста ну још да ку ка ју.

Код ку ће по кој ни ка по са хра ни је ру чак. Мо ра да бу ду три со фре. 
Пр ву чи не даљ ни ро ђа ци и при ја те љи, дру гу ком ши је и ро ђа ци, а тре ћу 
по слу га и уку ћа ни. При бор за је ло се де ли од дна со фре до че ла да би 
ку ћа на пре до ва ла. Кад сед ну за пр ву со фру, је дан ста ри ји ком ши ја у че-
лу со фре узме две упа ље не све ће и др жи у зна ку Х па из ле ве ру ке да на 
де сну стра ну, а из де сне на ле ву. Сва ко по љу би све ћу и ку сне па на и ју с 
ре чи ма Бог да про сти. Све ћа са де сне стра не се вра ти на сва ког тре ћег 
чо ве ка до че ла со фре, а с ле ва се вра ти од мах у врх со фре. Онај с че ла 
са ста ви и упре де те две све ће у не ку ча шу да из го ре. Тре ћу ма лу ста ви 
у па на и ју да из го ри. Тад се по мо ле Бо гу и онај с че ла ка же:Све тла му 
па мет по кој ном (Мар ку) или Веч на му па мет, а оста ли ка жу Амин.

На здра вља се са Здрав си и Бог да му ду шу про сти.
Пи ју се три ча ше ра ки је, јед на ма ла и две ве ли ке за по кој ду ше. 

Онај у че лу пи је и на здра вља За здра вље и ве се ље за на пре дак ку ће. Да не 
до ла зи мо ви ше за жа лост но на ве се ље, ра дост и на пре дак.

За ве че ру на че тр де се ти дан на со фру се по ста ве три фла ше ра ки је; 
јед на иде де сно, дру га ле во, а тре ћа по том иде у на крст, за по ла го ди не 
ста ве се пет фла ша ра ки је, две за де сни ред, а две за ле ви и пе та за у на-
крст, а за го ди ну се дам фла ша. Три иду од уста до уста с де сне стра не 
сто ла, а три с ле ве и пи ју се на здра вља ју ћи ре дом са Ко је до нео ово за 
жа лост на ра дост да му се вра ти. Бог ду шу (Мар ку)да опро сти: Здрав 
си, а сед мом се на здра вља укр шта ју ћи на здра ви це.3

У вре ме роп ства на гро бље се ишло пет ком да Тур ци не би ју ри ли 
же не јер је „петак тур ски светак“. Ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка 
пре шло се на су бо те.

3 Ка зи вао Ми о драг Си мић (1934) из се ла Ки је во код Кли не у Ме то хи ји од 
брат ства Вуч ко ви ћа. Пре дру гог свет ског ра та жи вео је у за дру зи од пе де се так ду ша. 
Из бе гао 1999. у око ли ну Кру шев ца, се ло Чи тлук где смо во ди ли овај раз го вор 2011.
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Зна се да су бли ске ро ђа ке у Ки је ву ку ка ле за по кој ни ком (по кој-
ни цом) до кра ја два де се тог ве ка, до из бе гли штва. Ка ко се стра да ње 
Ср ба кра јем XX и по чет ком XXI ве ка уве ћа ва ло, уве ћа ва ла се и кук ња-
ва по гро бљи ма се ла и гра до ва Ко сме та. 

У Му шни ко ву код При зре на о смр ти се оба ве шта ва пре ко не ког 
од род би не и рас пи ти ва њем ко ме зво на зво не на жа лост. 

Кад се до ђе по кој ни ко вој ку ћи из ра жа ва се са у че шће уку ћа ни-
ма: Ви здра во или Оста так да је здра во!, а они од го ва ра ју: За до бро 
да се вра ћа!

На кон са хра не на гро бље се ишло на ју тре ње, на пр ву су бо ту (сва-
ко ве че за че тр де сет да на јед на же на па ли све ћу и по не се ве че ру за 
по кој ни ка ко ли ко мо же је дан чо век да ве че ра), а по том сва ке су бо те 
уве че и уочи ве ћег пра зни ка за го ди ну да на. Уочи сла ве упа ли се све-
ћа на гро бу по кој ни ка па се од не се ве че ра у цр кву где сва ко има сво ју 
сто ли цу и сто да сед не.4 

О ту жба ли ца ма

Ту жба ли ца је древ на жа лоб на пе сма за по кој ни ци ма (по кој ни-
ца ма)5 за бе ле же на у свим срп ским кра је ви ма па и на Ко со ву и Ме-
то хи ји. „Тужбалице су жен ске пје сме ср ца и осје ћа ја, пје сме бо ла и 
ту ге. Њих ства ра ју же не, ре ђе и вр ло ри јет ко му шкар ци, ри јет ко и 
ђе вој ке, до нај но ви јих ра то ва. Ту жба ли це су ве за и пре лаз из ме ђу 
лир ске и еп ске по е зи је и од ве ли ког зна ча ја за ис пи ти ва ња по стан ка 
на род не пје сме; оне су ве за из ме ђу пје сме ср ца и пје сме до га ђа ја, 
ко је су нај че шће ју нач ки под ви зи, те у то ли ко и нај бли же ју нач кој 
пе сми, ко ју ства ра ју же не. До га ђа је ју на штва, опје ва ју љу ди у пје-
сме ју нач ке, а же не обр ћу исте у ту жба ли це. Исто риј ска ту жба ли ца, 
ко ја на бра ја до га ђа је и рат не под ви ге, све се ви ше бли жи на род ној 
пе сми.“6

Ту же ње се учи ло и пре но си ло од ста рих ту жи ли ца, али су де вој ке 
и мла ђе же не учи ле ка ко се ку ка и ослу шки ва њем и пам ће њем ре чи и 

4 Ка зи вао 2011. Об рад Слав ко вић (1938) из Му шни ко ва код При зре на, а 1981. 
до се љен у Му дра ко вац код Кру шев ца.

5 По што се по смрт ни оби ча ји од но се под јед на ко ка ко на му шки и жен ски род 
ни смо би ли у ста њу да не пре ста но па ра ле ло на во ди мо на по ре до по кој ник / по кој-
ни ца те то тре ба под ра зу ме ва ти.

6 Но ви ца Ша у лић, Ту жба ли це, Бе о град 1929. XI
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са др жа ја на са мим гро бљи ма. По што су ту жба ли це под ло жне стал ној 
им про ви за ци ји то је сва ка од ту жи ља по не што до да ла или из ме ни ла 
та ко да су раз ли чи те и ни ка да ни су за бе ле же не две исте као што ни 
људ ски жи вот и смрт ни су у све му исто вет ни. Ту жба ли це ку ка ју то ком 
да на те њи хо ве оба ве зе по чи њу од са мог ју тра.7

У Ра ни лу гу код Ко сов ске Ка ме ни це ку ка ло се (ту жи ло) на ства ри 
(оде ћу) ко ја сто ји на сто ли ци за не де љу да на, у ку ћи над од ром по кој-
ни ка, при ли ком пре во за по кој ни ка до гро бља, на гро бљу, на пр ву су-
бо ту, на че тр де сет да на, по ла го ди шњи цу и го ди шњи цу, сва ке су бо те 
до че тр де сет да на и уочи сва ког пра зни ка за го ди ну да на. Ка ко не ка да 
та ко и са да.8 

Ту жба ли це на Ко сме ту је на ро чи то бе ле жио Та то мир Ву ка но вић 
„у При шти ни, Ла бу, Ср би ци и Пе ћи, и све су оне за пи са не од на се ље-
ни ка из Цр не Го ре. Ње го ва збир ка са др жи осам де сет и три за пи са. 
Ту жба ли це му је ка зи ва ло два де сет ли ца, пет на ест же на и пет му шка-
ра ца. Има их му шких и жен ских, ма да му шких ма ње.“9

У два де се том ве ку ма ло број не ту жба ли це за бе жи ли су су сту-
ден ти При штин ског уни вер зи те та: Сне жа на Жу гић (Со ча ни ца код 
Ле по са ви ћа), Дра га на Гу бе ри нић и Ју ли ја на Ра деш (Ча гла ви ца код 
При шти не) и Зла ти ца Ви ри је вић (До њи Кр ња си код Ле шка, Ибар-
ска до ли на).10 

Ту жба ли це код до се ље них Ср ба  
из Цр не Го ре

У се лу Бе ло По ље по крај Пе ћи на се ље ном пре те жно цр но гор ским 
Ср би ма по сле 1912. го ди не за по кој ни ком ку ка ју же не из бли жње свој-
те. Ку ка ју још са ули це док при ла зе дво ри шту или са ка пи је. Кроз кук-
ња ву ка зу ју сво ју ту гу, бри гу...

7 Ми ле та Бу ку ми рић, Жи вот Ср ба у Го ра ждев цу, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, 
по себ на из да ња књ. 61, Бе о град, 2007., 189,190

8 Ка зи ва ли 2011. Ол га (1958) и Бран ко Ва сић (1956) из Ра ни лу га ко ји жи ве у 
Му дра ков цу код Кру шев ца од 1988. го ди не.

9 Вла ди мир Бо ван, Срп ске на род не пе сме са Ко со ва и Ме то хи је, При шти-
на,1977.,191

10 Лир ске и еп ске пе сме Ко со ва и Ме то хи је, Сту дент ски за пи си срп ских на род-
них умо тво ри на са Ко со ва и Ме то хи је. При ре дио и пред го вор на пи сао проф. др 
Вла ди мир Бо ван, Бе о град, 2001.,549,551
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Ку ку ме не та та
што ме оста ви из не на да?
Ка ко ће мо сам без те бе
кад си нам био све и сва?
Ти си нам се мно го на му чио
и мно го си по сти гао.
Та мо ће те мај ка до че ка ти
до че ка ти и по са ве то ва ти...

Да нас се то ви ше не ра ди. Са да по не ки уче ни срод ник на пи ше не-
што да се про чи та о по кој ни ку или све ште ник ка же по не ку ре че ни цу.11

У се лу Ва си љев цу у Ко са ни ци по зна та ту жба ли ца је би ла Ве ли ка 
Ве ра Ву ка но вић ро ђе на Пе тро вић (1912), до ма ћи ца, за вр ши ла основ-
ну шко лу а по ре клом из пле ме на Ку ча. Она је као на ри ка ча ту жи ла за 
сво јим де ве ром Ја го шем Ву ка но ви ћем, пен зи о не ром ко ји је на пра сно 
умро и са хра њен на Но вом гро бљу у Бе о гра ду 31. де цем бра 1973. го-
ди не.12 Та ту жба ли ца но си све од ли ке цр но гор ских ту жба ли ца ко је је 
за бе ле жио Но ви ца Ша у лић.13

Ту жба ли ца се са сто ји из не ко ли ко ком по зи ци о них сло је ва. Пр ви 
део чи ни обра ћа ње по кој ни ку и упит што их је оста вио:

А што с то бом не го во рим,
Мој Ђе ве ре!
Му дра гла во и па мет на,
Мој де ли јо!
Што са ло ми бра ћи кри ла,
Ђе вер бра то!
Што оја ди фа ми ли ју,
Дич ни бра те!(...)

За тим на во ди ода бра не би о граф ске мо мен те о ра то ва њу и ју на штву: 

Зар не ма де гдје по ги нут,
Ку ку ме ни!
У два ра та уче ство ва,
Ра то бор че!

11 Ка зи вао 2011. Сте ван Зо го вић (1928) из се ла Бе ло По ље ко ји је 1999 из бе-
гао у Чи тлук код Кру шев ца.

12 Та то мир Ву ка но вић, Срп ске на род не лир ске пе сме, Вра ње, 1975., 163
13 Но ви ца Ша у лић, на ве де но де ло.
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Кад тре ба ше мио до ме,
Дом ђе ве ре!
Да по ште ну ста рост тво ју,
Ти од мо риш!
Тад нај го ре ти по ги бе,
Мој со ко ле!
Од суд би не из не на да,
Бог је клео!
О рад ни че без умо ра,
Мој ђе ве ре!
А ју на че без уз ма ка,
Ју нак ђе шо!

Сма тра ју ћи по кој ни ка, по ста ром срп ском ве ро ва њу, ме ди ју мом 
(по сред ни ком) из ме ђу овог и оног све та и да ће пре ко ње га ус по ста-
ви ти до дир са по чив шим ро ђа ци ма ту жи ља му се обра ћа и са ве ту је га:

Па ћу ти се за мо ли ти,
Ми ли до ме!
Ако бу де од са став ка,
Мр твач ко га!
Ти по тра жи бра ћу тво ју
И стри че ве!
И оба два ро ди те ља
Род ти ту жан!
И жа ло сне се стре тво је,
Мој за о ве!
Се ју зо ру и Ми ле ну!
Ме не ле ле!
И гла си ту уј че ви ну
Ме де ни це!

При го ва ра му што је на пу стио сво ју де цу ко ја су га во ле ла:

Ком! оста ви ђе цу мо ју
Мој ђе ве ре!
Ко ја су те осо би ла,
Од свег ро да!
Она су ти име да ла
Из ми ло сти!
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И Ђи дом те баш на зва ла,
Знаш ли до ме!
А ко га ће са да зва ти 
Мој ђе ве ре!
И ко га ће при зи ва ти
Ти мој до ме!

По том ту жи ља до ча ра ва сво ју ту гу за по кој ни ком и опет по ста вља 
низ пи та ња:

Ја бих јад на још збо ри ла,
Но не мо гу од жа ло сти,
Пре ве ли ке!
За ју нач ком гла вом тво јом,
Со ко ђе шо!
Јер ме жи во ср це бо ли,
Из исти не!
Глас по ги бе, нам не ста де
С тво је стра не!
Ко ће дру штво раз го во рит
Му дра гла во!
Кад те ни је у дру жи ни
Дру жев ња че!
Дру жев ња че и ју на че
Ју нак ђе шо!
Но те ви ше жа лит не ћу,
Не за и сто!
На ко ово за до ви јек,
До бри ба не!

У овој ту жба ли ци има фор му ла срод ства: Бра те Јо ко, Мој ђе ве ре..., 
фор му ла ју на штва и дру же љу бља: Со ко ђе шо, Ју нак ђе шо, Мој де ли јо, 
Ра то бор че, Дру жев ња че.... фор му ла му дро сти и до бро те: Му дра гла во, 
До бри ба не...фор му ла за кли ња ња: По ште ња ти... фор му ла кле тви: Бог 
их клео...

Та то мир Ву ка но вић је 1930. од сво је мај ке Ан ђе Ву ка но вић, ро-
ђе не Ме де ни ца у При шти ни за бе ле жио ва ри јан ту ту жба ли це цр но-
гор ске кње ги ње Ми ле не Пе тро вић за кћер ком Зор ком Ка ра ђор ђе вић, 
су пру гом Пе тра Пр вог Ка ра ђор ђе ви ћа. „Тужбалицу је чу ла од свог 
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бра та од стри ца Ми ла на Ме де ни це, ко ји је по ги нуо на Це ру, 1914. го-
ди не као рат ник срп ске вој ске. Она је ову ту жба ли цу, кат кад при ра ду, 
на ро чи то кад је тка ла, и са ма пе ву ше ћи на ри ца ла.“14

Што се пла во не бо сму ти,
Не бе сни це!
А по не бу облак цр ни,
Ср це цр но!
Из обла ка пљу сак пљу шти,
Гор ке су зе!(...)

Ту жба ли ца се окон ча ва пи та њи ма о жа ло сти и оста вље ној по-
ро ди ци:

Је л’ ти жао дру га тво га,
Дру га тво га, зе та мо га,
Ба не зе те!
Сад ће зо ра на про зо ре,
Ка ра Ђо ко!
Ђе ца ће се про бу ди ти,
па ће ста ти мај ку зва ти,
Мај ко њи на!
А ти им се од зват не ћеш,
Ка ми њи ма!15

Сте ван Ћет ко вић из При шти не је 1925. „нарицао за сво јим бра-
тан цем Ми ло шем Ћет ко ви ћем, ап сол вен том Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Скопљу“.16

О од бра та бра та ни ћу,
Мој Ми ло шу!
А од ср ца ко ма ти ћу,
Ми ли си не!...17

14 Та то мир Ву ка но вић, ен ци кло пе ди ја на род ног жи во та, оби ча ја и ве ро
ва ња Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, Вој но и зда вач ки за вод и Вер зал прес, Бе о-
град,2001.,486

15 Та то мир Ву ка но вић, На род не ту жба ли це, Вра ње, 1972.,187-188
16 Исто, 277
17 Исто, 277
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Ту жба ли це код Ср ба ста ро се де ла ца

У Ибар ском Ко ла ши ну у ту же њу се по вре ме но чу је и ку ку и јао 
на по че ци ма ре ђа ња. Им про ви за ци ја је тре нут на, а обра зац на у чен од 
ста ри јих же на ту жи ља.

При ку ка њу, же не у Ибар ском Ко ла ши ну ре ђа ју низ пи та ња: што 
(за што), ка ко ће мо... Опи су ју ка рак тер и ра ди ност по кој ни ка – сва ње-
го ва до бра (ти си био...).

Ко ли ко је ко ја ту жи ља кре а тив на, осе ћај на и на дах ну та жа ло шћу 
то ли ку жи вот ну при чу – ту жба ли цу – при ча. Та ко се де си ло да 1944. 
се стра за бра том Вук сом Бо јо ви ћем од се ла Ка шља на Ро го зни, где је 
по ги нуо као чет ник, ту жи ла два са та иду ћи за ње го вим те лом до ку ће у 
Ба ња ма где је са хра њен. 

Кћер ка за мај ком у Ба ња ма у Ибар ском Ко ла ши ну ту жи:

Ку ку мај ко,
што ме не за жа ли,
што ме оста ви?
Ко ће ку ћу да ти ку ћи?
ти си увек би ла до бра до ма ћи ца,
ти си увек би ла ра бот ни ца...18

У ту жба ли ца ма Ср ба ста ро се де ла ца на Ко сме ту фор му ле срод ства 
са др жа не су у ини ци јал ним сти хо ви ма где се по срод ству, по што ва њу и 
бли ско сти име но вао по кој ник или по кој ни ца: Ку ку ме не се стро мо ја; Ку
ку бра те мој бе ћа ре; Ку ку де ве ре по што ва ње мо је; Син ко де те мо је; О све
кр во до ма ћи це мо ја...19

По том нај че шће сле ди пре кор што по кој ни ца оста ви де цу сво ју, 
мај ку... не ког бли ског: Што оста ви се сто де цу/знаш ли се ле ка ко ј де
ци/ кад у ку ћи мај ке не ма?20 

или Си не, зар ти ни је би ло жао/ да оста виш мај ке тво је/ тво ја мај
ка из го ре на/ јад на мај ка си ро ти ца, ај,ај,ај21

По че сто се осе ћа ња при ка зу ју цр ним бо ја ма: Цр на се стро ју трос чу
ла/ цр на се стро цр ни гла си;Цр на сна је не ти се за ово спре ма ла/ цр на бо
лест, те шка бо лест; ку ћу ни за цр ни ла/ ку ћа на ша за цр ње на и не ве се ла...22

18 Ка зи ва ла Цве та Бо јо вић (1932) из се ла Ба ње у Ибар ском Ко ла ши ну 2010.
19 Лир ске и еп ске пе сме Ко со ва и Ме то хи је...,150-152
20 Исто,150
21 Исто,151-152
22 Исто, 151
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Не ке су све у обра ћа њу те па вом име но ва њу: 

Ој све кр во до ма ћи це мо ја,
Ој све кр во, мај ко мо ја,
Ој све кр во ми ло сти мо ја,
Ој све кр во пи та ње мо је...23

Ве о ма су рет ке крат ке ефект не ту жба ли це. Јед на та ква за бе ле же на 
је у се лу До њи Кр ња ни код Ле шка:

Ку ку ме не, о Бог да не
о Бог да не жи ва ра но,
бе ло гр ло, за зло др во!24

Осим ку ку ко је се ја вља обич но на по чет ку ту же ња, а по том по-
вре ме но, по не кад у ту жба ли це на Ко сме ту про дре и древ ни на род ни 
ва пај: ај, ај, ај25

„Код Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји му шкар ци у жа ло сти рет ко ку ка-
ју, али их има и да ре де и на ри чу – ту же, што обич но чи не ожа ло шће ни 
брат за умр лим бра том (Му шу ти ште, Су ва ре ка).

Код Ср ба цр но гор ског по ре кла на Ко со ву и Ме то хи ји че ста је по-
ја ва да у жа ло сти му шкар ци на ри чу, ка ко за нај бла жим ро ђа ци ма, та ко 
и за до брим при ја те љи ма и дру го ви ма. На ри ца ло се по се ли ма, али и у 
ва ро шким на се љи ма.“26

Да се за кљу чи ти да су ту жба ли це на Ко со ву и Ме то хи ји, као и дру-
где, им про ви зо ва на на род на усме на тво ре ви на усме ре на у два прав ца; 
да је чу ју срод ни ци по кој ни ка, да се он пред ста ви, а с дру ге стра не да 
је чу је и сам по кој ник ко ме се обра ћа ју. Ту жба ли цом „се раз го ва ра са 
по кој ни ком као да је жив, ве ру ју ћи у за гроб ни жи вот, упу ћу ју по ру ке 
умр лим сродницима“.27 

Аутох то не ко смет ске ту жба ли це ста ро се де лач ких Ср ба и до се-
ље них цр но гор ских раз ли ку ју се. Ста ро се де лач ке су на ра тив ни је, 
оскуд ни је у са др жа ју и мо ти ви ма, кра ће су и по ет ски си ро ма шни је. 

23 Исто, 152
24 Исто
25 Исто.
26 Та то мир Ву ка но вић, ен ци кло пе ди ја...277
27 Рад ми ла Пе шић, На да Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, На род на књи жев ност, Вук 

Ка ра џић, Бе о град,1984.,252 1990.,114
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Код Ср ба Цр но го ра ца има при пе ва, сти хо ви су са же ти ји, а ту жба ли це 
обим не. Али у оба слу ча ја из ра жа ва ју у су шти ни жал, не моћ, ту гу, за-
пи та ност. „Све су ту жба ли це за си ће не осе ћа њем ту ге и бо ла и уз ви ше-
ног то на.“28 На њи хо вом са др жа ју, на људ ским вр ли на ма, а на ро чи то 
чој ству и ју на штву, вас пи та ва ле су се мла де ге не ра ци је, слу ша ју ћи. 
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Ve li bor LA ZA RE VIć

POST HU MO US CU STOMS AND LA MENTS  
IN KO SO VO AND ME TO HIA

Sum mary

The aut hor says that the la ment is an old sor row ful po em re cor ded in all 
Ser bian parts and in Ko so vo and Me to hia as well. By la ment a sor row for ma le 
or fe ma le la te one is ex pres sed; it is be ing ap plied, re pro ac hed that it aban do ned 
this world, its vir tue is shown... With men the ir he ro ism, pro ud ness and ho no ur, 
fri en dli ness, wis dom and be a uty are be ing co un ted. 

Furt her mo re, la ments in Ko so vo and Me to hia are no ted down by Ta to mir 
Vu ka no vić. He no ted down la ments in Pri sti ne, Lab, Sr bi ca and Peć, and all of 
them had been no ted down by the im mi grants from Mon te ne gro. His col lec tion 
con ta ins 83 re cords. La ments we re be ing told by 20 tel lers – 15 wo men and 5 
men. The re are ma le and fe ma le ones, but ma le ones are to be less. Few of them 
we re pu blis hed.

In the 20th cen tury few la ments we re no ted down by stu dents from Pri sti-
ne’s Uni ver sity: Sne ža na Žu gić (So ča ni ca ne ar Le po sa vić), Dra ga na Gu be ri nić 
and Yuli a na Ra deš (Ča gla vi ca ne ar Pri sti ne), and Zla ti ca Vi ri je vić (Do nji Kr nja-
si ne ar Le šak), Ibar ska val ley). 

Autoc htho no us Ko so vo’s la ments of the na ti ve Serbs and im mi grant Mon-
te ne grins ma ke dis tin ction. The na ti ve ones are po o rer re gar ding con tent and 
mo ti ves, and they are shor ter and po o rer from po e tic po int of vi ew as well. But 
in both ca ses they es sen ti ally ex press sor row, gri ef, we ak ness, and qu e sti o ning. 

Key words: de ath, cu stoms, la ments, na ti ves, im mi grants, com pa ri son. 

Рад је пре дат 20. де цем бра 2011. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.





Се на МИ ХА И ЛО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

АНА ЛИ ЗА НЕ КИХ ОД ВА РИ ЈА НА ТА  
ЕП СКЕ ПЕ СМЕ МАРКОКРАЉЕВИЋ

ИМИНАОДКОСТУРА**

Ап стракт: Рад се ба ви ис тра жи ва њем пет (од мно го број них) ва-
ри ја на та еп ске пе сме Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра. Нај по зна ти ју 
ва ри јан ту за пи сао је и об ја вио Вук Ка ра џић у II књи зи Срп ских на род них 
пје са ма под бро јем 62, док су оста ле ва ри јан те: три из збор ни ка Вал та за ра 
Бо ги ши ћа На род не пје сме из ста ри јих, нај ви ше при мор ских за пи са – бу гар-
шти ца под бро јем 7 и кра ћа и ду жа де се те рач ка пе сма (87, 86), из Пје ва ни ја 
цр но гор ских и хер це го вач ких Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је пе сма под бро-
јем 37, као и ва ри јан та у Збор ни ку Ма ти це хр ват ске (II, стр. 419). Ва ри јан-
те ће се нај пре про у ча ва ти по вре ме ну и ме сту на стан ка, по том по за јед-
нич кој ком по зи ци о ној схе ми и мо гу ћим исто риј ским је згром. Пра ти ће се 
раз вој рад ње, основ не опо зи ци је и де ло кру зи, али и ин те гри са ност ин тер-
на ци о нал не те ме-си жеа (муж на свад би сво је же не) у сва ку од ва ри ја на та. 
Рад има за циљ да по ка же не са мо књи жев но и сто риј ско и књи жев но те о-
риј ско, већ и сво је вр сно кул ту ро ло шко зна че ње про у ча ва них ва ри ја на та.

Кључ не ре чи: Мар ко Кра ље вић, Ми на од Ко сту ра, варијантa, ком по-
зи ци о на схе ма, исто риј ско је згро, ин тер на ци о нал на те ма.

Про у ча ва ње ва ри јант но сти, као јед не од нај бит ни јих од ли ка усме-
не књи жев но сти, увек је ак ту ел но. Раз ли чи те ва ри јан те пред ста вља ју 
сво је вр стан кон ти ну и тет те ма и мо ти ва, али све до че и о про ме на ма 

* Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић.
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко је је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те 
и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

УДК 821.163.41.09-1:398

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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услед дру штве но и сто риј ског кон тек ста од ре ђе ног пе ри о да, уме ћа ка-
зи ва ча или пре ла ска у дру гу ге о граф ску област. Ти ме и њи хо во ис тра-
жи ва ње отва ра ве ли ки број пи та ња. 

Овај рад ће об у хва ти ти про у ча ва ње ва ри ја на та пе сме Мар ко Кра
ље вић и Ми на од Ко сту ра. Нај по зна ти ју је сва ка ко за пи сао и об ја вио 
Вук Ка ра џић, у II књи зи Срп ских на род них пје са ма под бро јем 62, три 
се на ла зе у збор ни ку Вал та за ра Бо ги ши ћа На род не пје сме из ста ри јих, 
нај ви ше при мор ских за пи са – бу гар шти ца под бро јем 7 и кра ћа и ду жа 
де се те рач ка пе сма (87, 86), а јед на у Пје ва ни ја ма цр но гор ским и хер це
го вач ким Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је под бро јем 37, док је јед на ва-
ри јан та об ја вље на у Збор ни ку Ма ти це хр ват ске (II, стр. 419). По зна те 
су још две вер зи је – јед ну је ис пе ва ла сле па Је ца, а дру гу су об ја ви ли М. 
Пе ри и А. Лорд (ка зи вач је Пе тар Ви дић, а пе сму је 21. ав гу ста 1933. 
го ди не за пи сао Ни ко ла Вуј но вић на Пи ле ти). 

Ва ри јан те из Бо ги ши ће ве збир ке, за пи са не у око ли ни Ду бров ни-
ка, са чу ва не су у би бли о те ци ду бро вач ког са мо ста на Ма ла Бра ћа, а 
Ми лу ти но ви ће ва ва ри јан та Мар ко и Ми на за пи са на је од сле пог пе ва-
ча Га ша Ри шња ни на у Ко то ру.

Мо гу ће исто риј ско је згро ва ри ја на та

Из исто риј ских из во ра се зна да је Мар ко Кра ље вић, по сле смр-
ти сво га оца, кра ља Ву ка ши на, тј. по сле 1371. го ди не, вла дао јед ним 
де лом др жа ве. Пре сто ни ца те др жа ве био је При леп, а гра ни це: 
Вар дар на ис то ку, Шар-пла ни на, Охрид ско је зе ро и град Ко стур 
на ју гу.

Мо же се кон ста то ва ти да ко ре ни ва ри ја на та до се жу у XIV век и да 
се на ла зе у Ма ке до ни ји, као и да је нај ста ри ја ва ри јан та, за пи са на у Бо-
ги ши ће вом збор ни ку, по ре чи ма А. Се рен се на, по у зда но ло ка ли зо ва на 
име ном Ми ње од Ко сту ра.

По чет ком XVII ве ка Ор би ни у сво јој сту ди ји из но си нај ви ше де-
та ља о Мар ко вом при ват ном жи во ту и пи ше о ње го вој же ни Је ле ни, 
ко ју је муж, због не мо рал ног по на ша ња, оте рао. Је ле на пре да је Ко стур 
Бал ши Бал ши ћу за вре ме Мар ко вог од су ства и уда је се за ње га. Мар ко 
се, ка ко Ор би ни на во ди, по сле не у спе ха у осва ја њу гра да са сво јом и 
тур ском вој ском по вла чи, јер Бал ши по ма же ње гов брат Ђу рађ. Је ле на 
са Бал шом од ла зи у Зе ту. Ка ко ни ње му не оста је вер на, он је нај пре 
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за тва ра у там ни цу, а по том и про те ру је.1 Ни ко ла Ба на ше вић пак опо-
вр га ва Ор би но во твр ђе ње да је Бал ши по мо гао Ђу рађ, јер је он умро 
две го ди не пре до га ђа ја под Ко сту ром, 1378. го ди не.

Иван Му са ки у сво јој хро ни ци, чи тав век пре Ор би ни ја, пи ше да је 
Мар ку Ко стур од у зео Иван II Му са ки, уз по моћ сво јих зе то ва, Бал ше 
Бал ши ћа и Ан дри је Гри пе.2 Ме ђу тим, он не по ми ње ни про те ри ва ње 
Мар ко ве же не, ни ње ну уло гу у Бал ши ном осва ја њу Ко сту ра.

У за пи су А. По по ва из 1872. го ди не са мо се по ми њу Мар ко ве не-
су гла си це са же ном, на ста ле ве ро ват но ње го вом кри ви цом; не ма ре чи 
ни о на па ду на Ко стур, ни о Је ле ни ном не вер ству.

Не мо же се, ме ђу тим, утвр ди ти ни ка ква по ве за ност еп ских пе са ма 
са Мар ко вим при ват ним жи во том. Раз ло зи „пе снич ког екс пло а ти са-
ња“ Мар ко вог ли ка и де та ља из жи во та је су мно го број ни и ра зно вр-
сни: же ља пе ва ча да још сна жни је при ка жу Мар ко ву сла ву, да га при-
бли же на ро ду. Он је нај и де ал ни ји ме ђу ју на ци ма на род ног епо са, а 
исто вре ме но нај о бич ни ји и нај бли жи ствар ном жи во ту.

Ва ри јан те по вре ме ну и ме сту на стан ка

Ве ли ки до при нос из у ча ва њу ва ри ја на та дао је Асмус Се рен сен у 
сво јој књи зи При лог исто ри ји раз во ја срп ског ју нач ког пе сни штва, ко ји 
је на осно ву мно го број них ва ри ја на та о Мар ку Кра ље ви ћу и Ми ни од 
Ко сту ра по ка зао раз вој срп ског ју нач ког пе сни штва.

Го во ре ћи о бу гар шти ци, Се рен сен је уочио да је мо гу ћа пра ва-
ри јан та по сто ја ла у уну тра шњо сти Ср би је и да у про ши ре ној вер зи ји 
при па да XVI ве ку, па у тој фор ми до спе ва у Угар ску. Та ко се бри ше 
ма ке дон ска ло ка ли за ци ја, а сâм Ми ња по ста је Ма ђар (ма ђар ски во е во
да). Иако са др жи еле мен те ко ји ука зу ју на XIV век, ова ва ри јан та при-
па да вре ме ну „у ко јем др жав не спо не ни су по ти ски ва ле на ци о нал не 
су прот но сти у дру ги план“3. 

Ско ро у исто вре ме, пе сма је у „дво стру кој фор ми“ по сто ја ла и у 
уну тра шњим срп ским кра је ви ма – ста ри ја ва ри јан та (Бо ги шић, 87) 

1 Ни ко ла Ба на ше вић, Ци клус Мар ка Кра ље ви ћа и од је ци фран цу скота ли јан ске 
ви те шке књи жев но сти, Ско пље, 1935, 117.

2 Љу бо мир Зу ко вић, На род ни еп о Мар ку Кра ље ви ћу, Бе о град, 1985, 112.
3 Асмус Се рен сен, При лог исто ри ји раз во ја срп ског ју нач ког пе сни штва, Бе о-

град – Но ви Сад, 1999, 65.
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не по ми ње арап ски рат, Ми њи не прет ње и Мар ко во са ве то ва ње са 
мај ком; мла ђа са др жи све те но ве мо мен те, а про тив ник је име но ван 
као Мих на. 

Мо тив ја ни ча ра, ко ји се, осим у бу гар шти ци, по ја вљу је у свим ва-
ри јан та ма, при па да из вор ној фор ми. „С одва ја њем од пр во бит не ло ка-
ли за ци је и из мо ти ва пре ру ша ва ња, угар ска вер зи ја је из ву кла и од ре-
ђе не кон се квен це, па је од ба ци ла ја ни ча ре.“4

Ми лу ти но ви ће ва и Ву ко ва ва ри јан та на ста ле су од бу гар шти це, 
ко ја се из Угар ске вра ти ла у Ср би ју и „сто пи ла“ са Бо ги ши ће вим де-
се те рач ким пе сма ма. 

На осно ву са чу ва них за пи са о Мар ку Кра ље ви ћу и Ми ни од Ко-
сту ра (ко ји по сто је од 1700-те, па све до 1933. го ди не), мо же се ство-
ри ти пред ста ва о исто ри ји раз во ја ове пе сме. Та ко би за јед нич ка ком-
по зи ци о на схе ма мо гла да бу де сле де ћа:

1. Мо тив пи сма (осим код Бо ги ши ћа, 87)
2. Раз го вор са мај ком (та ко ђе из о ста је у ис тој пе сми)
3. Ми ни но ха ра ње
4. Мар ко тра жи по моћ ја ни ча ра
5. Пре ру ша ва ње
6. Пре по зна ва ње
7. Мо тив лу кав ства
   – не га тив но от кри ва ње иден ти те та
8. Уби ство про тив ни ка
   – ха ра ње дво ра

Раз вој рад ње кроз ва ри јан те

У свим ва ри јан та ма (осим, ка ко је већ на по ме ну то, у пе сми под 
бро јем 87 у Бо ги ши ће вом збор ни ку), рад ња по чи ње до би ја њем пи са-
ма, са из ме на ма у рас по ре ду сти за ња или осо ба ко ја их ша љу.

Мар ку, за ве че ром, сти жу пи сма са од ре ђе ним зах те ви ма: угар ски 
краљ тра жи од Мар ка да му бу де кум на свад би, вој во да Јан ко же ли да му 
кр сти си на, а сул тан га по зи ва у вој ску. У не ким вер зи ја ма се по ми ње и 
опо ме на Ко шту ра нин Мих не, од но сно Ми ње Џи до ви не (Бо ги шић, 86; 
Ми лу ти но вић, 37), да ће му, уко ли ко оде да слу жи ца ра, по ха ра ти дво ре.

4 Исто, 66.
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Мар ко се, не зна ју ћи шта да ра ди, са ве ту је са мај ком. (Мај ка је, 
ина че, у свим ва ри јан та ма сле пи мо тив и па сив на је до кра ја.) У бу гар-
шти ци Је вро си ма са ве ту је Мар ка да оде на сва три ме ста. У Ву ко вој и 
Бо ги ши ће вој пе сми бр. 86 она са ве ту је си на да оде код ца ра, „на ца ре-
ву вој ску“. Овим по ступ ком се, по ре чи ма Сне жа не Са мар џи је, на гла-
ша ва „при ро да ва зал ног ста ту са ју на ка“.5

„Иди, син ко, на ца ре ву вој ску:
И Бог ће нам, син ко, опро сти ти, 
а Тур ци нам не ће ра зу мје ти.“

(Вук, II, 62)

Нај за ни мљи ви је об ра ђен мо тив раз го во ра је у Ми лу ти но ви ће вој 
ва ри јан ти. На Мар ко во пи та ње: „ђе би Кра љић при је не го Мар ко?“, 
мај ка га ша ље ца ру, на шта он, увре ђен, од го ва ра:

„Му чи, мај ко, лу да жен ска гла во!
Ста ри ја је бож ја нег’ ца ре ва.“

Очи глед на је на ме ра еп ског пе ва ча да се, за раз ли ку од прет ход но 
опи са них ва ри ја на та, ов де ума њи ва зал ност Мар ка Кра ље ви ћа и ти ме 
до при не се ње го вој све ко ли кој сла ви као нај ве ћег на ци о нал ног хе ро ја 
на шег на ро да.

За плет у рад њи по чи ње оног тре нут ка кад се ју нак уда љи из свог 
окру же ња. У бу гар шти ци, Мар ку по сле три го ди не ра то ва ња сти же 
глас о ха ра њу Ми ње Ко сту ра ни на. У ду жој Бо ги ши ће вој ва ри јан ти, 
Мар ко по по врат ку са бо ји шта су сре ће два бар ја ка: бе ли, ко ји га оба-
ве шта ва о ње го вој по бе ди над Ара пи ма и цр ни, ко ји но си ве сти о Мих-
ни ном ха ра њу. Код Ми лу ти но ви ћа Мар ку сти же „тан ка књи га“ по сле 
не де љу да на. Без об зи ра, да кле, на вре ме и ме сто на стан ка, све вер зи је 
ко ри сте стал не мо ти ве – сим бо ле и уста ље не бро је ве, ка рак те ри стич-
не за на шу еп ску по е зи ју: цр ни и бе ли бар јак, бро је ве 3 и 7.

На мо тив оба ве шта ва ња ју на ка о про тив ни ко вом ха ра њу по себ ну 
па жњу тре ба обра ти ти у Ву ко вој ва ри јан ти, ко ја је ов де нај ра зви је ни ја.

Мар ко „на тре ћем ко на ку“ са ња чу дан сан. Све се де ша ва у ми-
стич ној, тај но ви тој ат мос фе ри оба ви је ној ма глом. Ми на ха ра дво ре, 
од во ди љу бу и „ста ру мај ку с коњ ма пре га зи“. Сан, као ан ти ци па ци ја 

5 Сне жа на Са мар џи ја, Ан то ло ги ја еп ских на род них пе са ма, Бе о град, 2001, 720.
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бу ду ћих до га ђа ја, уно си не мир. На фор му ла ти ван на чин, слу га Го лу-
бан (ина че тип ско име за по моћ ни ка у на род ној по е зи ји) од го ва ра и 
до би ја уло гу ту ма ча – „Сан је ла жа, а Бог је исти на“. Овим ре чи ма при-
вре ме но се од ла же по ми ња ње Ми ње од Ко сту ра и уво ди се но ва епи-
зо да, ко ја ће по ста ти пред мет мно гих рас пра ва. То је раз ви је на сце на 
о Мар ко вом ра то ва њу са Ара пи ма. 

Од го ва ра ју ћи на пи та ње от куд то ли ко Ара па у на шим ју нач ким 
пе сма ма и за што Мар ко Кра ље вић, нај ви ше од свих ју на ка, де ли мег-
да не са њи ма, Јо ван Де ре тић је ре као да је Мар ко кон та ми на ци о ни 
лик ко ји се ја вља као на след ник ра ни јих ју на ка са ви зан тиј ско-арап-
ских ра ти шта.6 

Слич ног ми шље ња је и Се рен сен, ко ји чи та ву епи зо ду осва ја ња 
Ка ра-Ока на, Мар ко ве не ве ро ват не сна ге, кле ве те Ту ра ка да већ мр тве 
гла ве од се ца и из но си пред ца ра, за тим Мар ко вог гне ва и по вла че ња 
у „го ру зе ле ну“ да са по бра ти мом Алил-агом про сла ви кр сно име, као 
и ви да ње осам де сет ра на ви ном, сма тра ам пли фи ка ци јом, тј. про ши-
ре њем. Као ар гу мент, ис ти че Ми лу ти но ви ће ву пе сму бр. 73, ко ја је 
углав ном иден тич на са епи зо дом код Ву ка.7

То мо Ма ре тић се не сла же са овом кон ста та ци јом и твр ди да је 
Ву ко ва ва ри јан та са ста вље на из две пе сме. Пр ву по ло ви ну чи ни Мар-
ко во ра то ва ње са Ара пи ма, а дру гу лу ка во уби ство Ми не од Ко сту ра. 
Као и Се рен сен, и он на во ди по ме ну ту Ми лу ти но ви ће ву пе сму, у ко јој 
се пр ви мо тив ја вља као основ ни и је ди ни, а да дру ги мо тив (уби ство 
про тив ни ка) по сто ји у са мо стал ној пе сми, та ко ђе код Ми лу ти но ви ћа 
(под бро јем 37).

Узев ши у об зир оба су прот ста вље на ми шље ња, мо же се, ме ђу-
тим, за кљу чи ти да је не по зна ти пе вач са на ме ром укљу чио ову епи-
зо ду, да би еп ски ам би јент по стао бо га ти ји и, са мим тим, увер љи ви ји 
слу ша о ци ма.

На ред ни ста бил ни мо тив у раз во ју рад ње је Мар ко во од би ја ње по-
ну ђе не сул та но ве по мо ћи да му са гра ди дво ре леп ше од прет ход них, 
да га „учи ни агом ха рач лиј ским“, да му на ђе но ву љу бу. И у Бо ги ши ће-
вим де се те рач ким пе сма ма, као и у Ву ко вој ва ри јан ти, ја вља се мо тив 
си ро тињ ских су за због ко јих Мар ко од би ја но во име но ва ње. Си ро ти-
ња ов де пред ста вља ко лек ти ван лик, са вест; она усме ра ва мо рал но по-
на ша ње ју на ка.

6 Јо ван Де ре тић, За го нет ка Мар ка Кра ље ви ћа, Бе о град, 1995, 179.
7 Асмус Се рен сен, нав. де ло, 89.
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Мар ко, да кле, од би ја све вр сте по мо ћи, али тра жи са мо три де сет или 
три ста ја ни ча ра (Бо ги шић, 87, Ми лу ти но вић, 37; Вук, II, 62, Бо ги шић, 
86) или јед но став но сâм од ла зи Ми њи Ко сту ра ни ну (у бу гар шти ци).

Да би нео па же но и не сме та но сти гао у про тив ни ко ве дво ре, ју нак 
се пре ру ша ва у ка лу ђе ра (што је и нај че шћи об лик еп ских пре ру ша ва-
ња). У свим про у ча ва ним ва ри јан та ма, по ре чи ма Ива на Злат ко ви ћа, 
„функ ци ја пре ру ша ва ња пред ста вља је дан од основ них еле ме на та си-
жеј не струк ту ре, али оно у че му се при ме ри раз ли ку ју је по сту пак и 
на чин из ме не ви зу ел ног иден ти те та“.8

У Ву ко вој ва ри јан ти, Мар ко ће оде ну ти ру хо ка лу ђер ско, а на гла-
ву ста ви ти ка пу ка ми лав ку, у Бо ги ши ће вој пе сми бр. 87 Мар ко пре ру-
ша ва се бе и ја ни ча ре у оце све то гор це. У бу гар шти ци се, та ко ђе, са мо 
кон ста ту је да се пре о бу као пре цр ни јем ка лу ђе ром, не по кла ња се па жња 
де та љи ма. Ду жа де се те рач ка пе сма из ду бро вач ког кра ја је, ка ко твр ди 
Иван Злат ко вић, још нео д ре ђе ни ја у по гле ду Мар ко ве ви зу ел не про-
ме не – син таг мом чуд на до ла ма не де фи ни ше се тип но вог иден ти те та. 
Спе ци фич ност ове оде ће огле да се у ње ним кван ти та тив ним обе леж ји-
ма (три ар ши на око ко ња па да). Ме ђу тим, осно ва про ме не са др жа на је 
у „но ми нал ној из ме ни иден ти те та“, јер Мар ко до би ја но во име – ста
рац Мер де рин. За јед нич ка од ли ка свих ва ри ја на та је та што Ми на (Ми-
ња, Мих на) не пре по зна је Мар ка све док се он не от кри је сам. „Ти ме, 
функ ци ја пре ру ша ва ња, као вид „тран сфор ма ци је“, ни ка да не до во ди у 
пи та ње свр сис ход ност по ступ ка, ка рак те ри шу ћи и крај њи ис ход увек 
по зи тив ним по Мар ка.“9 Мо тив пре ру ша ва ња ју на ка у ка лу ђе ра при па-
да, ина че, ин тер на ци о нал ном ком плек су, о че му ће ка сни је би ти ре чи.

Све то зар Ко ље вић је, ана ли зи ра ју ћи функ ци ју пре ру ша ва ња, 
уочио да је Бо ги ши ће ва ва ри јан та бр. 86 бли жа Ву ко вој од бу гар шти-
це. Ов де је пре ру ша ва ње не са мо од ли ка лу кав ства, већ и „из вор не по-
сред ног сме ха“10. Гро теск на је са ма по ја ва го ро ста сног ју на ка у ка лу-
ђер ској одо ри, од чи јег се игра ња „чар дак из те ме ља тре се“.

Тре ба по ме ну ти и Мар ков од ла зак на Све ту го ру, где се, пре осло-
ба ђа ња љу бе из Ми ни них ру ку, ис по ве дио и при че стио, „јер је мно гу 
крв цу учи нио“. Све та го ра, као део ба шти не, оп ште по зна то ду хов но 

8 Иван Злат ко вић, „Функ ци о нал ност оде ће и на ки та као еле ме на та еп ске ка-
рак те ри за ци је Мар ка Кра ље ви ћа“, Рас ков ник, ча со пис за књи жев ност и кул ту ру, 
год. XXI II, Бе о град, бр. 87-90, 1997, 242.

9 Исто.
10 Све то зар Ко ље вић, Наш ју нач ки еп, Бе о град, 1974, 70.
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ме сто, за др жа ла се не са мо у Ву ко вој ва ри јан ти, већ и у бу гар шти ци 
и ду жој де се те рач кој пе сми из ду бро вач ког кра ја. (Ми лу ти но ви ће ва 
ва ри јан та по ми ње са мо од ла зак у цр кву, без кон кре ти за ци је про сто ра, 
док је 87. пе сма у Бо ги ши ће вој збир ци си ро ма шни ја за овај мо тив).

От куд пра во слав на ве ра у ка то лич ком окру же њу?
Нај бо љи од го вор на ово пи та ње мо же се да ти упра во про у ча ва-

њем ва ри јант но сти у на род ној књи жев но сти, а по ме ну ти при мер је 
са мо по твр да да еп ски пе вач од ре ђу је окру же ње, од но сно еп ски ам-
би јент. (Вер ско осе ћа ње, ја че од на ци о нал ног ко је се не ја вља пре XIX 
ве ка, одр жа ло се у све сти на ро да то ком ду гог ни за ве ко ва).

На кон пре ру ша ва ња, Мар ко од ла зи у Ко стур (или у Ма ђар ску, ка ко 
сто ји у бу гар шти ци). У свим ва ри јан та ма при су тан је мо тив пре по зна-
ва ња ју на ка и ње го вог не га тив ног от кри ва ња иден ти та, као сво је вр стан 
при мер лу кав ства и до ви тљи во сти. Је ди но у Ву ко вој ва ри јан ти Ми на 
пре по зна је Мар ка по ко њу, док у дру гим пе сма ма ову уло гу има љу ба, 
ко ја свог го спо да ра (осим по ко њу), пре по зна је и по б’је лом ко жу ху (у 
бу гар шти ци) и са бљи (Ми лу ти но вић, 37). Као што је очи глед но, све ове 
од ли ке Мар ка Кра ље ви ћа, ње го ва му дрост и лу кав ство, као и аван ту ри-
стич ки дух, слу же по зи тив ној ка рак те ри за ци ји ње го вог ли ка.

За пи тан от куд ка лу ђе ру Мар ко ви ју нач ки атри бу ти, ју нак се не 
от кри ва, већ ка же да је Мар ко умро у ма на сти ру и да му је за ве штао 
ко жух и ко ња (у бу гар шти ци). Оста ле ва ри јан те су про ши ре не и об ја-
шње не Мар ко вим уче шћем у арап ском ра ту (Вук, II, 62; Бо ги шић, 86) 
и ње го вом по ги би јом на ра ти шту, или пак ње го вом смр ћу „у Баг да ту“ 
(Ми лу ти но вић, 37):

„Ево има и не ђе ља да нах
да је Кра љић Мар ко пре ми нуо
под Баг да том гра дом би је ли јем,
мо јом сам га ру ком уко пао;
не има ше па ре ни ди на ра,
дао ми је ко ња за по душ је,
Шар ца ко ња и са бљи цу брит ку.“

(Ми лу ти но вић, 37)

На ову вест, љу ба по чи ње да ли је су зе (осим у Ву ко вој ва ри јан ти), Ми-
на је уда ра, а Мар ко из вла чи скри ве ни мач (или се ко ри сти ма чем ко ји му је 
Ми на да ро вао) и уби ја про тив ни ка. Код Ву ка, у ду жој де се те рач кој и Ми-
лу ти но ви ће вој ва ри јан ти, ка рак те ри сти чан је удео ху мо ра, пред ста вљен  
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у окви ру Мар ко вог ка лу ђер ског игра ња. Ко ри сте ћи се хи пер бо лом, еп ски 
пе вач од ла га ног мо на шког ко ра ка чи ни да се чар дак тре се из те ме ља:

„Ско чи Мар ко на но ге ла га не, 
Обр ну се и два и три пу та,
Сав се чар дак из те ме ља тре се;“

(Вук, II, 62)

Мо тив ко јим се за вр ша ва раз вој рад ње у ва ри јан та ма је мо тив мег-
да на, ре ду ко ван у свим пе сма ма, „јер су при ро да ју на ка, раз лог и ис ход 
су ко ба при о ри тет ни у си жеу“.11

„Ма ну са бљом и де сни цом ру ком, 
Тер му ру су од си је че гла ву.“

(Бо ги шић, 87)

Дво бој је нај ра зви је ни ји у Бо ги ши ће вој пе сми бр. 86, због уде ла 
фан та сти ке (ви ла ука зу је на Мих ни ну ра њи вост, јер је Мих на ка ме нит 
до па са). На кон уби ства про тив ни ка, Мар ко са ја ни ча ри ма ха ра ње го-
ве дво ре, оп се да Ко стур и но си кљу че ве од гра да ца ру (Бо ги шић, 86, 
87, Ми лу ти но вић, 37). На ве де ни сти хо ви су из пе сме бр. 86:

„Кад је Мар ко ви лу ра зу мио,
Он се хи ти Мих ни бр зи јех но га,
Под сје че му но ге до ко ље на.
Ра њен па де Мих на на зе мљи цу,
А пак му је од си је као гла ву,
Пак по си је че три дес Ко шту ра на,
Ог њем Мих ни опа лио дво ре;
Та ко узе твр да Ко стур гра да.“

Ми лу ти но ви ће ва ва ри јан та је ди на има епи лог; у њој Мар ко да је 
свом по бра ти му љу бу; цар му, да би му се оду жио, ну ди Бо сну „на ве-
зир ство“, али ју нак то од би ја и са мо тра жи да пи је ви на. За вр шни сти-
хо ви ове пе сме по ми њу ко ли чи ну ви на ко ју је Мар ко по пио, па еп ски 
пе вач за вр ша ва ка рак те ри стич ним ху мо ром:

„Ста ја Мар ко за го ди ну да нах – 
у Ца ри град ви на не ста ну ло.“

11 Сне жа на Са мар џи ја, нав. де ло, 722.
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Ин тер на ци о нал на те ма/си же  
– муж на свад би сво је же не

Фе но мен ва ри јант но сти не мо ра се пра ти ти са мо на пла ну на ше 
усме не књи жев но сти, већ и у до ди ру са књи жев но сти ма оста лих на ро-
да. Мо мен ти где се по је ди ни мо ти ви „до зи ва ју“, бе ле же се као ин тер-
на ци о нал ни. Јед на од та квих те ма је код нас по зна та под син таг мом 
муж на свад би сво је же не. 

Као па ра ле ла овог мо ти ва, мо гу се на ве сти при ме ри из не мач ке, 
ју жно фран цу ске, но во грч ке, ита ли јан ске и шпан ске књи жев но сти.

Нај слич ни ја ва ри јан та мо ти ва на ших пе са ма, по Ха лан ском, на ла-
зи се у по е ми Wol fdi e trich12. Ова ста ро не мач ка пе сма са др жи из ве сне 
ка рак те ри сти ке ко је под се ћа ју на пе сме о Мар ку Кра ље ви ћу и Ми ни. 
Због об ја шње ња па ра ле ле, на ве шће мо украт ко си же. Дра зи ан под ме ће 
зам ку, зла то ро гог је ле на, за ко јим ју нак Вол фди трих кре ће у по те ру. У 
шу ми он оста вља сво ју же ну Зи ге ми ну, ко ју, при по врат ку, не на ла зи 
у ша то ру. Пре ру ша ва се у хо до ча сни ка и кре ће у по тра гу. Бли зу Дра-
зи а но вог дво ра за спе од умо ра; Зи ге ми на га угле да и при ма га у двор. 
За тр пе зом га же на пи та о Вол фди три ху, где ју нак од го ва ра да је чуо 
не што о ње го вој же нид би. Же на се рас пла че, а Дра зи ан се љу ти на хо-
до ча сни ка. На кра ју ју нак уби ја про тив ни ка, па ли дво ре и са же ном 
од ла зи ку ћи.

Основ не слич но сти из ме ђу пе са ма о Мар ку и Ми ни и не мач ке пе-
сме на ла зе се у те ми от ми це љу бе, пре о бла че њу ју на ка у ка лу ђе ра, уби-
ја њу про тив ни ка, ха ра њу дво ра и од во ђе њу сво је же не. 

Ха лан ски ука зу је и на но во грч ке пе сме о оти ма њу же не Ди ге ни са 
Акри та; по ми ње и јед ну епи зо ду из фран цу ског ро ма на о Ху гу Ка пе ту, 
али ипак у пр ви план ста вља по е му о Вол фди три ху, као нај слич ни ју ва-
ри јан ту мо ти ва на ших пе са ма. 

Што се па ра ле ла из ита ли јан ских, шпан ских и фран цу ских пе са ма 
ти че, у њи ма се по ми ње ка ко муж убр зо на кон свад бе од ла зи у рат; ње-
го ву же ну оти ма Ара пин. По сле се дам го ди на, муж се вра ћа и са зна је 
да му је же на од ве де на; кре ће у по тра гу пре ру шен у хо до ча сни ка. Сти-
же ис пред Ара пи но вих дво ра и мо ли за ми ло сти њу; же на пре по зна је 
му жа, њих дво је ха ра ју дво ре и бе же на ко њи ма. 

Ин тер на ци о нал на те ма о до ла ску му жа на свад бу сво је же не ја вља 
се и у по је ди ним пе сма ма на ше на род не књи жев но сти. Нај по зна ти ји 

12 Ни ко ла Ба на ше вић, нав. де ло, 110.
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при мер је сва ка ко пе сма Роп ство Јан ко вић Сто ја на (Вук, III, 25), у ко-
јој се Сто јан, по сле де ве то го ди шњег роп ства, вра ћа ку ћи не пре ру шен, 
али га не пре по зна ју ни мај ка, ни љу ба, ко ја се тог да на уда је за дру гог. 

Основ не опо зи ци је и де ло кру зи у ва ри јан та ма

Пе сма Кра ље вић Мар ко и Ми на од Ко сту ра, укљу чу ју ћи све ва-
ри јан те, у ши рем сми слу при па да ши рем ци клу су пе са ма са те мом о 
от ми ци и не ве ри љу бе, па се у том по гле ду мо же ком па ри ра ти са Ба
но вић Стра хи њом, Бан Ми лу ти ном и Ду ком Хер це гов цем, са То до ром 
По мо рав цем итд. У ужем сми слу, све ва ри јан те при па да ју јед ном из-
дво је ном те мат ском кру гу пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу, у ко ји ма до ми-
ни ра ју осо би не по пут аван ту ри зма, ве дри не, ко ми ке, ху мо ра, „еп ске 
бо е ми је“.13 Тон пе са ма је аван ту ри стич ки, у чи јим је осно ва ма нео ба-
ве зан хе рој ски свет.

За пле ти се за сни ва ју на опо зи ци ја ма сво је : ту ђе, ов де : та мо, хри-
шћан ско : тур ско, а тре ба по ме ну ти и де ло кру ге ју на ка, про тив ни ка, 
по моћ ни ка, не вољ ног да ри ва о ца...

Мар ко Кра ље вић је лик ко ји не гу је култ по ро ди це и бра ка. Он је, 
да кле, хри сти ја ни зо ван и етич ки ју нак. На дво ру има пле ме ни ту Је ли цу 
го спо ђу, а кад му цар Ба ја зит ну ди бо љу, он од го ва ра:

„А што ћеш ме же нит’ дру гом љу бом,
кад је мо ја љу ба у жи во ту?“

Он не при ста је на не до лич но сти и ше ре тлу ке, сво је кр сно име сла-
ви са при ја те љи ма и ку мо ви ма чак и кад је ме ђу Тур ци ма; ис по ве да се 
на Све тој Го ри слав ној све стан, ипак, сво јих не де ла, јер је мно гу крв цу 
учи нио.

Од нос Мар ка и Ми не ни је од нос два ју ве ли ких ју на ка. Ов де ни је 
при ма ран Ми на – ов де је Мар ко сâм на мег да ну; мај стор ство ње го ве 
по бе де ве за но је за лу кав ство. Бит ни ји је тај мо ме нат ка да сит но ка лу
ђер ски при ла зи моћ но ме Ми ни, но мег дан са бља ма и у чи ну хе рој ства.

Де ло круг по моћ ни ка сла бо је раз ви јен. Мар ку по моћ ни ци (ја ни-
ча ри) ни су по треб ни. Они се по ја вљу ју не мо ти ви са но и ту су са мо ра-
ди лак шег ула ска у про тив ни ко ве дво ре.

13 Јо ван Де ре тић, нав. де ло, 161.
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Ми лу ти но вић у сво јој ва ри јан ти Мар ко и Ми на Мар ко вом по бра-
ти му Бе лил-аги до де љу је функ ци ју по моћ ни ка ко ји би, за јед но са ја ни-
ча ри ма, за тво рио и чу вао ка пи је гра да.

„По бра ти ме, ага Бе лил-ага!
Ста ни, по бре, Ко сту ру на вра та,
е ће Мар ко у Ко сту ру по ћи
па ће Мар ко кав гу за мет ну ти,
кад ти чу јеш, дра ги по бра ти ме,
ско чи с дру жбом од зе мље на но ге,
ни ком’ не дај жи ву из ла зи ти,
ти оту да, ја ћу од о ву да
док с’ оба два по бре са ста не мо.“

Нај ра зви је ни ји де ло круг по моћ ни ка је сва ка ко у Бо ги ши ће вој де-
се те рач кој пе сми 86, где Мар ку да по бе ди фан та стич ног про тив ни ка 
по ма же ви ла, ка ко би сна ге би ле рав но прав не.

Де ло круг не вољ ног да ри ва о ца мо же се из дво ји ти у две ва ри јан те. 
У Бо ги ши ће вој 86, ову функ ци ју има ју дје ца сол да ти ни, уз чи ју се по-
моћ Мар ко оба ве шта ва о Ми њи ном при су ству у дво ри ма.

Дру га ва ри јан та је Ми лу ти но ви ће ва, 37, у ко јој Мар ко на пу ту 
до Ко сту ра са зна је од ри шћа на да мо же на ста ни ти сво је пра ти о-
це код Ми не, ко ји гра ди јен де ке око гра да, јер се бо ји од Кра љи ћа 
Мар ка.

Мар ко Кра ље вић, као нај сло же ни ја лич ност на ше на род не по е зи-
је, че сто се упо ре ђу је са Хо ме ро вим ју на ци ма – Ахи ле јем и Оди се јем. 
Ње гов гнев због увре ђе ног до сто јан ства и по но са сли чан је гне ву Ахи-
ле ја ко ји се због Ага мем но но ве увре де по вла чи са сво јим Мир ми дон-
ци ма и од лу чу је да ви ше не ра ту је про тив Тро ја на ца. Апо лон то при-
ме ћу је и до ви ку је Тро јан ци ма:

„Удри те ви, ко њо кро те Трој ци, и ар гив ској вој сци
не мој те бе жат у бор би, јер ко жа њи хо ва ни је
ка мен ни гво жђе да под но си мед што про би ја те ло.
Ни је у бор би Ахи леј, ле по ко се Те ти де си нак,
не го код ла ђе гнев ср доб ни ва ри у се би...“

(Или ја да, IV 509-513)
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По пут увре ђе ног Ахи ле ја ко ји се по вла чи у свој ша тор, та ко и 
Мар ко од ла зи у го ру да сла ви кр сно име, што арап ска стра жа пре по-
зна је и, као Апо лон Тро јан ци ма, од мах по ру чу је вој сци:

„Сад на ва ли, љу та Ара пи јо,
не ма оног стра шно га ју на ка
на ша ре ну ко њу ве ли ко ме.“

(Вук, II, 62)

Ве ли ке гу бит ке до жи вља ва и ахеј ска вој ска без Ахи ле је вог уче шћа, 
и сул та но ва без Мар ка. Као што Ага мем нон ша ље по сла ни ке Ахи ле ју 
да по мог не Ахеј ци ма, та ко и сул тан ша ље два пи сма Мар ку и мо ли га 
да му по мог не. Ахи леј се при дру жу је ахеј ској вој сци тек по сле Па тро-
кло ве по ги би је, а Мар ко се ода зи ва на тре ћи сул та нов по зив, где пи ше 
да је из гу био сто хи ља да вој ске и да су му Ара пи обо ри ли ша тор. Кад 
је стра жа при ме ти ла да се Мар ко по но во бо ри, она, као Пу ли да мант 
Тро јан це, по зи ва Ара пе да се по ву ку:

„Сад усту пи, љу та Ара пи јо.
Ето оног стра шно га ју на ка
на ша ре ну ко њу ве ли ко ме!“

Што се са гла сно сти Мар ка и Оди се ја ти че, ка рак те ри сти чан је 
мо тив му жа на свад би сво је же не, као и пре ру ша ва ње ју на ка. Оди сеј 
се, по сле ду го го ди шњег од су ства вра ћа ку ћи, где за ти че мно го број не 
про сце. Ни ко га не пре по зна је, јер је пре ру шен у си ро ма ха.

Осим ова два мо ти ва, у Ми лу ти но ви ће вој ва ри јан ти бр. 37 по сто ји 
још је дан, ко ји је по мно го че му сли чан Оди се ји – то је мо тив тзв. кр во про
ли ћа. Мар ко, по пут Оди се ја, ко ји уби ја све про сце, не са мо да уби ја Ми-
ну, већ и што је му шко али жен ско би ло / све је Мар ко под са бљу мет нуо. 

Од го ва ра ју ћи на пи та ње да ли су мо ти ви о по врат ку му жа ку ћи у 
тре нут ку кад се же на пре у да је у на ше на род но пе сни штво пре шли из 
Оди се је или су са мо ни кли, Ми лош Ђу рић је ис та као ути цај на род них 
пе ва ча на об ра ду ове те ме. „Јед на од нај ве ћих сла ва на шег на род ног 
пе сни штва је сте у то ме што се у ње му огле да Оди се ја, ко ја пред ста вља 
је дан од нај ве ли чај ни јих пе снич ких спо ме ни ка хе лен ског ге ни ја, увек 
нов и свеж...“14. 

14 Ми лош Н. Ђу рић, На из во ри ма умет нич ке ле по те, Бе о град, 1957, 224.



Сена Михаиловић60

То је, ујед но, јед но од обе леж ја и зна ча ја про у ча ва них ва ри ја на та о 
Мар ку Кра ље ви ћу и Ми ни од Ко сту ра ко је, не са мо због свог књи жев но-
и сто риј ског и књи жев но те о риј ског зна ча ја, има ју сво је вр сно кул ту ро ло-
шко зна че ње. Оне све до че о мно го ве ков ној тра ди ци ји и очу ва њу на ше 
на род не књи жев но сти, ко ја је не пре су шни из вор ин спи ра ци је кроз све 
епо хе раз во ја срп ске – и не са мо срп ске! књи жев но сти и умет но сти.
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Se na MI HAI LO VIć

ANALYSIS OF SO ME VA RI ANTS OF EPIC PO EM  
‘MarkokraljevićandMinaodkostura’

Sum mary

The col lec ti ve prin ci ple of cre a ting oral tra di tion and its tran smis sion along 
dif fe rent epochs and dif fe rent ge o grap hic are as ha ve in flu en ce on qu a li ta ti ve dif-
fe ren ti a tion, but al so on a dif fe rent con tent that re flects the new cir cum stan ces. 
Con si de ring the ti me and pla ce of the ir ori gin, the ir pos sibly com mon hi sto ri cal 
co re and the ir com mon com po si tion sche me, the analysed ver si ons of the po em 
“Mar ko Kra lje vic and Mi na od Ko stu ra” show the evo lu tion of Ser bian he ro ic 
po e try in ge ne ral. In ter po la ting the in ter na ti o nal to pic of a hus band co ming to 
his wi fe’s wed ding, the styli stic de vi ces of this tra di tion (usual fi gu res and num-
bers, for mu la ti ve ness), as well as by con si de ring a wi der con text of this po em’s 
po si tion in the po e tic cycle abo ut Mar ko Kra lje vic, I will an swer the qu e sti ons 
re la ting to its du ra bi lity and long la sting tran smis sion. The scripts sa ved from 
years 1700 to 1933 can as well be con si de red dif fe rent sta ges in the evo lu tion 
of our folk li te ra tu re and the dif fe rent ver si ons as il lu stra ti ons of all the dif fe rent 
cir cum stan ces un der which the Ser bian pe o ple li ved in that long pe riod of ti me.

Key words: Mar ko Kra lje vic, Mi na od Ko stu ra, in ter na ti o nal to pic, com mon 
hi sto ri cal co re, com mon com po si tion sche me

Рад је пре дат 2. но вем бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та, од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.
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Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

ПА ТО ЛО ШКИ ЛА ЖОВ ГРИ ГО РИ ЈА  
БО ЖО ВИ ћА**

Ап стракт: Па жња је по све ће на ана ли зи цен трал ног ка рак те ра при-
по вет ке „Ра ко Ко за ре вац“ Гри го ри ја Бо жо ви ћа.

Кључ не ре чи: „Ра ко Ко за ре вац“, па ра но ја, нар ци зам, гран ди о зност, 
со ци јал на уло га, ем па ти ја, про јек ци ја, зло, си му ла крум.

У ро ман ти чар ско-ре а ли стич ком про се деу Гри го ри ја Бо жо ви ћа 
ју на ци су углав ном од ре ђе ни де ло ва њем у свом про сто ру и вре ме ну, 
ис пу ње ном на ци о нал ним су ко би ма и бор бом за ег зи стен ци ју, те се 
ја вља ју као хе ро ји и зли ков ци, мо рал не вер ти ка ле и ку ка ви це. Ма ло 
је ли ко ва у ње го вом опу су ко ји сво јом пси хо ло ги јом из ла зе из тог 
окви ра, од но сно чи ја се пси хо ло ги ја не мо же раз у ме ти с об зи ром 
на ка те го ри је вре ме на и про сто ра. Је дан од та квих, рет ких ли ко ва 
Бо жо ви ће ве про зе је сте Ра ко Ко за ре вац, па то ло шки ла жов, чи је се 
де ло ва ње, на рав но, про ве ра ва у про сто ру и вре ме ну, али ни је њи ме 
усло вље но, већ цр том ка рак те ра, од но сно па то ло ги јом ко ја у ју на ку 
по сто ји. „Ра ко Ко за ре вац“ је Бо жо ви ће ва пси хо ло шка при по вет ка, 
иако је и она, по пут ве ћи не у ње го вом опу су, при по ве да на из угла 
све зна ју ћег при по ве да ча и гра ђе на на згу сну том то ку зби ва ња, а не 

УДК 821.163.41.09-32 Божовић Г.

* Ви ши на уч ни са рад ник, ван ред ни про фе сор, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – 
При у шти на / Ле по са вић

** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 
Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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на ју на ко вом пре жи вља ва њу. Ме ђу тим, за ма јац свих зби ва ња је сте 
пси хо ло ги ја глав ног ју на ка, а при по вед ни ток об ли ку је оквир у ко ме 
Бо жо ви ће вог Ра ка Ко за рев ца мо же мо пот пу ни је са гле да ти.

Аутор по ступ но от кри ва свог ју на ка, од увод не сце не у ко јој је ње-
го во по на ша ње дво знач но, пре ко ка сни јих зби ва ња ко ја узро ку је и ко-
ја пру жа ју ја сни ји увид у ње го ву мо ти ва ци ју, а омо гу ћа ва ју и на кнад ни 
по глед на ње го во по на ша ње с по чет ка, па све до за вр шет ка при по вет-
ке, за о кру жу је се лик Ра ка Ко за рев ца, и раз от кри ва ње го ва па то ло ги-
ја и зло. Гра да тив ним раз ви ја њем при че, Ра ко Ко за ре вац од по чет ног 
на го ве шта ја, са др жа ног у ње го вом пор тре ту – ка да се опи су је на из ме-
нич на та ма и сјај ње го вог ли ца, „као да је у овом се ља ку не ка из ван ред-
на ђа вол ска при ро да, у ко јој се до бро и зло об лич је не пре стан це крв-
нич ки но се“1 – до за вр шни це при че у ко јој се се ља ни ко је је пре ва рио 
окре ћу про тив ње га, а он „још јед ном ис ке зи зу бе, ђа вол ски за ки ко та, 
па као авет про би људ ску ле су и шмуг ну низ сур ду ли ну“2, до би ја пот-
пу но осве тље ње, а зло ко је чи ни раз от кри ва се као по сле ди ца ње го вог 
па то ло шког ла га ња, од но сно нар ци стич ке лич но сти и па ра но ид не све-
сти овог ју на ка. 

Пор трет Ра ка Ко за рев ца, ко ме је по све ће на ве ли ка па жња – чи тав 
је дан ду ги па сус по све ћен је ње го вом из гле ду – син те тич ка је сли ка 
оно га што се са ју на ком зби ва на пси хо ло шком пла ну. Јер то и ни је 
пор трет на осно ву ко јег до би ја мо ја сну сли ку ју на ко вог фи зич ког из-
гле да, већ де та љан опис спо ља шњих ма ни фе ста ци ја ју на ко ве уну тар ње 
сло же но сти. Игра све тло сти и та ме на Ра ко вом ли цу, њи хо во на из ме-
нич но сме њи ва ње, от кри ва, у јун гов ском сми слу, жи ву и ди на мич ну 
игру бит них ар хе ти по ва – Пер со не и Сен ке3 – про дор и пре о вла ђи ва-
ње Сен ке, ко ја је озбиљ но за хва ти ла ју на ков его и Пер со ну, те по том 
ње ну осе ку. Ове бр зе сме не ука зу ју на не ста би лан, не у рав но те жен ка-
рак тер, а да љи ток при че омо гу ћа ва про це њи ва ње те ме ља ове не ста-
бил но сти: она се не за сни ва на ак ту ел ној, стре сној жи вот ној си ту а ци-
ји, већ је део су штин ског устрој ства Ра ко вог ка рак те ра. 

1 Гри го ри је Бо жо вић, „Ра ко Ко за ре вац“, Не из ми шље ни ли ко ви, При шти на, 
Је дин ство, 1990, 10.

2 Исто, 26.
3 У Јун го вој ана ли тич кој пси хо ло ги ји, Пер со на је, у нај кра ћем, оно ка ко нас 

дру ги ви де као лич ност, јед на вр ста ма ске ко ју но си мо у со ци јал ним од но си ма, сто-
га што је ком про мис из ме ђу на ше ствар не лич но сти и зах те ва сре ди не. Сен ка је 
пак онај за там ње ни део лич но сти, ко ји од дру гих, али и од се бе, при кри ва мо, али га 
ни ка да не мо же мо пот пу но од стра ни ти. 
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Ис по ста вља се да „без број не чуд но ва то сти“ овог ју на ка, при зва-
не у пр вој ре че ни ци Бо жо ви ће ве при че4, ни ма ло ни су бе ниг не, а гра-
да тив ни ток при че во ди нас да ле ко од по чет не мо гућ но сти да Ра ко-
во по на ша ње раз у ме мо као ста рач ку уобра зи љу, као пу ки фан та зам и 
има ги ни ра ње оси ро ма ше ног ство ре ња – мо гућ но сти ко ју у пр ви план 
из ба цу је и сам Бо жо ви ћев ју нак, а за ко ју се ис по ста вља да је са мо јед-
на у ни зу ма ни пу ла ци ја, ко јом ми ни ми зи ра зна че ње сво јих по сту па ка. 

Гри го ри је Бо жо вић нај пре опи су је Ра ко ву „не ми ло срд но за пу-
ште ну“ ку ћу („по ча ђа ла, су ра и бед на кри ва ча“, на ви ше ме ста сљу ште-
ног по кро ва од сла ме, ис кри вље ног, тру лог пло та око ње, уме сто вра та 
„ја си ко ва врат ни ца“, а ме сто дим ња ка ру па), пре ла зе ћи на опис ју на ка, 
ко ји се укла па у та кав ам би јент („за пу штен и ка љав, дре хав и ча ђав“, 
„не из бри јан и пр љав, по ма ло за кр ме љио“), али ука зу је и на ју на ко-
ву за ми шље ност „по чем би по ми слио да ње гов ум рас пра вља круп не 
ства ри ко је су из над ње го ве ку ће и лич них не зго да – ре као би да бри не 
ве ли ку, ду бо ку до бо ла, гор ку и муч ну на род ну бри гу“5. Већ ово је пр-
ва на зна ка Ра ко ве гран ди о зно сти, ко ја је у не скла ду са окол но сти ма 
жи во та. Мно го је си ро ти ње у Бо жо ви ће вој про зи, ко ја ра ди и пре жи-
вља ва, и бо ри се за на ци о нал ну ствар, за го лу ег зи стен ци ју на јед ном 
та ко тру сном под руч ју, пу ном на ци о нал них кав ги и су ко ба. Упра во 
по зна ва ње Бо жо ви ће ве те ма ти ке и по е ти ке омо гу ћа ва у овој при чи 
ефе кат из не ве ре ног оче ки ва ња. На осно ву уво да, те по ме на да ју нак 
мо жда ми сли круп не ми сли и про ми шља ко лек тив не, над лич не про-
бле ме, оче ку је мо још јед ног ју на ка ко ји у нај те жим усло ви ма до сто-
јан стве но жи ви свој жи вот. Но, убр зо уви ђа мо да је на го ве штај Ра ко ве 
за ми шље но сти над круп ним бри га ма ауто ров иро ниј ски от клон: ју нак 
је пот пу но са мо у сред сре ђен, а гран ди о зне ми сли су под ло га ње го вог 
па то ло шког ла га ња и са ди стич ког од но са пре ма бли жњи ма. У бе ди ко-
ја је опи са на на са мом по чет ку при че, Ра ко од же не Ве сне зах те ва да 
му до не се ка фу, ра ки ју и мед, а ка да је она при ну ђе на да га оба ве сти 
о оно ме што и сам мо ра зна ти (да то га у ку ћи већ ду го не ма), по ста је 
обје кат на ко ји се об ру ша ва ње гов бес. У по ро дич ном кру гу, нај пре са 
су пру гом, по том у при су ству си на и кће ри, ви ди мо ка ко се Ра ко ме ња 
и ве што при ла го ђа ва окол но сти ма: у од но сну на же ну, он је си ле џи ја и 
са ди ста (вре ђа је и пре ти јој фи зич ки, оп ту жу ју ћи је да му рас ку ћа ва ку ћу 

4 „Још је жи во у Ко ла ши ну се ћа ње на ње го ве без број не чуд но ва то сти и за го-
нет ни не ста нак из око ли не.“ (Не из ми шље ни ли ко ви, 9)

5 Исто, 10.
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и да је све од ње га по са кри ва ла), а ка да до ла зе син и ћер ка, он у стра-
ху од си на, ко ји узи ма це па ни цу, ба ца уга рак ко ји је по ди гао на же ну 
и по на ша се као да ни шта ни је би ло, на сто је ћи од мах по том да об ја-
сни сво је по на ша ње, ма ни пу ли ши ћи ути сци ма, иза зи ва ју ћи са жа ље ње 
и ми ни ми зи ра ју ћи свој чин. Ра ко је, да кле, ку ка ви ца, ко ји се екс пли-
цит но си ле џиј ски по на ша са мо пре ма нај сла би јем, али спрет но и бр зо 
при ла го ђа ва сво је по на ша ње окол но сти ма: „Ћу ти, Жи ва на ди је те…
До бро би што до ђо сте на ври је ме…Ево не што ме у гр лу гу ши и да ви. 
До вли це ми је ду ша до шла. Тра жим ка ву – не ма; тра жим ра ки ју – не-
ма; тра жим нај зад ме да – па опет не ма. Ни че га у мо јој ку ћи не ма…А 
ја сам у њој сва ко га до бра за пам тио… Ба ба, хо ди ова мо, а слу шај те и 
ви, ђе цо. Знам ја да у овој ко ли би ни шта не ма. Али ја сам син Обре на 
Ко за рев ца, не ка да пр во га до ма ћи на у на хи ји. (…) Не мо гу да увр тим 
у гла ву не ма ње. Сми луј те се на ме не. Кад не што за тра жим, не ре ци те 
‘не ма’, но ‘са да ће мо до ни је ти’, па мир на Ма ле си ја…(…) Е, Ра ко, Ра-
ко, бо ље би би ло да је мај ка мје сто те бе ка мен крај ог њи шта по ви ла. О, 
јад на ку ћа мо ја! Ба ба, опро сти мо лим ти се! Е, те шко ме ни!…“6

Ра ко од мах на кон то га „за ри да као ма ло де те“. Оно што из гле да 
као тре ну так истин ског ка ја ња на кон јед но став ног, људ ског за но-
са, хте ња за има њем оно га че га не ма, ка ко при ча од ми че, раз у ме ва мо 
као сра чу на тост у по на ша њу јед ног глум ца ко ји пу но по ла же на ути-
ске ко је оста вља на дру ге, и ви чан је у ма ни пу ли са њу ути сци ма ко је 
иза зи ва. Тек ћер ки но до след но по на ша ње у овој увод ној по ро дич ној 
сце ни (ка да Ве сна ста је из ме ђу си на и му жа, она опо ми ње мај ку да га 
не тре ба бра ни ти, да ви ше не мо гу да га под но се) и „ко ја га нај бо ље 
по зна ва ше и због то га нај ма ње жа ља ше“, упо зо ра ва да је Ра ко и у овој 
си ту а ци ји ис по ве да ња тек ма ни пу ла тор. Ви дев ши да му је ћер ка не по-
пу стљи ва, он у сво јој „ис по ве сти“ иде и да ље: „Што ме ти не оста виш 
на ми ру, ди је те?…Зар ја не ви дим се бе? Но не мо гу друк чи је. Љу та ме 
не во ља ова ква на чи ни ла. (…) Ла жем од ка ко пам тим се бе. Ла жем. Али 
ла жем се бе. Ви дим да ни шта мо је не ва ља, па бих хтио да бу де бо ље. Да 
ме ђе ца бла го си ља ју а се ло за ви ди. За же лим то па се за не сем, збо рим 
она ко, а ва ма се чи ни да ла жем. (…) По чео сам вје ро ва ти у сво ју лаж 
и за нос. Учи ни ћу нај зад не што круп но и стра шно. За ди ви ће се јед ном 
ако не цио Ко ла шин, а оно ба рем на ше Ко за ре во. Ви ђе ће ко је Ра ко 
Ко за ре вац. Ви ђе ћеш и ти, ди је те!…“7 Ра ко при зна је оно што је сте 

6 Исто, 12.
7 Исто, 13.
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– да је ла жов от ка ко зна за се бе – ка ко би у ши рем кон тек сту упра во 
то при зна ње по ре као и дао му дру га чи је зна че ње. Ње го ви се ис ка зи 
у та ко зва ној ис по ве сти ме ђу соб но ис кљу чу ју – ла же от ка ко зна за 
се бе, а љу та га је не во ља та квим на чи ни ла – а при зна ју ћи да ла же у 
исти мах ла же да ла же са мо се бе, да је то пу ки за нос и фан та зи ја, да 
је, да кле, бе ниг ног ка рак те ра, го то во че жња за иде а лом и без ве ли-
ких по сле ди ца по бли жње, као што до спе ва до ис ка за да се за не се, а 
њи ма се чи ни да ла же. Он при хва та сво ју кри ви цу („Ви дим да ни шта 
мо је не ва ља, па бих хтио да бу де бо ље“) али та кав ис каз окру жу је 
ни зом дру гих ко ји ни су ни шта дру го до од бра на са мог се бе на во-
ђе њем олак ша ва ју ћих окол но сти, а са мо при зна ње је сра чу на то на 
то да иза зо ве ефе кат у дру ги ма. Ње го во из ви ње ње же ни са свим је 
по вр шно, вер бал но, и не ви ди се ни ка ква на ме ра да Ра ко про ме ни 
обра зац сво га по на ша ња. Ћер кин став да га тре ба од ве сти у ма на-
стир Де вич – где су на ле че ње од ла зи ли ду шев но бо ле сни – от кри ва 
да са њим по ро ди ца већ има ду гу исто ри ју ла га ња и да то што ви ше 
не мо гу да га сно се под ра зу ме ва чи тав низ по сле ди ца са ко ји ма се по-
ро ди ца су о ча ва ла. Ко нач но, Ра ко твр ди да он ви ди се бе, да ви ди да је 
лош а же лео би да је ва жан и зна ча јан, што у кон тек сту на ве де ног об-
ја шње ња по ка зу је да он се бе не ви ди ја сно, ни ти ра за би ра сво је мо-
ти ве, али ћер кин став слу жи као до дат на мо ти ва ци ја да се од та квог 
ми шље ња од бра ни и пред со бом и пред уку ћа ни ма. Дру гим ре чи ма, 
Ра ко Ко за ре вац, на вод но, ви ди се бе, али же ли да до ка же оно што се 
не мо же до ка за ти – да је ду шев но здрав („Ко ла шин ци су мно го здра-
ви је ум но од ње га во ди ли у ма на стир ску луд ни цу“8), а у са му на ме ру 
да то до ка же („Учи ни ћу нај зад не што круп но и стра шно. За ди ви ће 
се јед ном ако не цио Ко ла шин, а оно ба рем на ше Ко за ре во“) упи са-
на је ње го ва бо ле сна гран до ма ни ја. Бо жо ви ћев ју нак да љим ак ти ви-
ра њем сво је бо ле сти же ли да до ка же сво је здра вље, а кри те ри јум за 
ја сно пре по зна ва ње по ре ме ће не пси хе је сте од нос пре ма ре ал но сти 
и пре ма дру ги ма јер „дру ги че сто кон сти ту и шу нај ва жни је ди мен зи је 
ре ал но сти“9: же ља да за ди ви дру ге је сте нат ком пен за ци ја јед ног сла-
бог, не рад ног и ра сип ног ка рак те ра, ко ји је про ћер дао све што му је 
отац оста вио и ко ји је бр зо на гнао бра ћу да га од се бе одво је. На чин 
на ко ји же ли да за ди ви дру ге и осе ћај да је то зби ља и учи нио, ка да 

8 Исто, 14.
9 John Far rell, Pa ra no ia and mo der nity: Cer van tes to Ro us se au, Cor nell Uni ver sity 

Press It ha ka and Lon don, New York, 2006.
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се све ти це лом се лу, бит но се раз ли ку је од на чи на на ко ји дру ги ви де 
цео слу чај. Ра ко Ко за ре вац као да не де ли јед на ко је зич ко ис ку ство 
са сво јом сре ди ном, што по твр ђу је раз ли ке у до жи вља ју ре ал но сти. 

Бо жо ви ћев ју нак је не ко на ко ме ле жи кри ви ца што је рас ку ћио 
сво ју ку ћу (јер је био ла ко ве ран и не рад ник), али он ни ка ко не же ли да 
пре у зме од го вор ност. Сто га по ро дич ну сце ну с по чет ка при че, ка да се 
об ру ша ва на же ну што му не до но си ка фу и ра ки ју, на кнад но, ка да се 
укло пи у це ли ну зби ва ња и ка да пре ста не да бу де ма гло ви та и дво знач-
на, по у зда но раз у ме ва мо на дру га чи ји на чин: као про јек то ва ње вла-
сти те кри ви це на же ну. Из го ва ра ју ћи низ ла жи и ти ме обр ћу ћи сли ку 
(у ис ка зи ма Ра ка Ко за рев ца чу је се да му је же на не по слу шна, да је 
по пи ла све што је он не дав но до нео), Ра ко усто ли ча ва сво ју ре ал ност: 
„У Ра ко вој ку ћи ва ља све да има, ба ба… Обрен оста вио, ја ра дио, па 
тре ба све осим ти чи јег мли је ка од мах да ми на ђеш. Не дам да ми се по-
га зи оче во име… (…) Све ћу ти ко сти у бра шно са мље ти, за тво ри ћу 
те у овој ко ли би са оно оба дво је ђе це, за па ли ти и по сли је узе ти сви јет 
на очи, да се при ча по јас по по ја су.“10 Ово је ла га ње с на ме ром да се 
оп ту же дру ги за оно че му је узрок он сам (дру ги су му на не ли ште ту: 
же на и де ца су кри ви што жи ви као про сјак и што се сви од ње го ве 
ку ће укла ња ју, а не он лич но), да се та квом про јек ци јом Ра ко очи сти 
од кри ви це и по ста не не вин. Ова квим ла га њем, да кле, Ра ко пре пра вља 
вла сти ту сли ку о се би. У том кон тек сту увод ну по ро дич ну сце ну раз-
у ме ва мо као ком пул зив ну на ви ку тра же ња дру гих ко ји ма ће мо при пи
са ти од го вор ност за вла сти те гре шке, на ро чи то ако гре шке по ти чу од 
илу зор ног осе ћа ња се бе11.

И кад је про пао, Ра ко се „раз ме тао и хва лио пред љу ди ма ка ко још 
има, тро ше ћи на част бес по сле ни ма по ко ла шин ским крч ма ма и по-
след њи тро гро шац што би га ње го ва же на на пре сли ци за ра ди ла“12, 
по ка зу ју ћи ти ме ко ли ко др жи до ми шље ња дру гих и ко ли ко је у ње го-
вом са мо о се ћа њу пре су дан ути сак ко ји оста вља на дру ге. Све стан да је 
оси ро ма шио, он се раз ме ће, хва ли и тро ши ка ко би та кав ути сак пот-
кре пио, што до ка зу је да за ње го ву сли ку о се би ни је пре суд на исти на 
жи вље ња, већ мо гућ ност гра ти фи ка ци је ње го ве нар ци стич ке гран ди о-
зне пред ста ве о се би. Ра ко во па то ло шко ла га ње ука зу је да он ко ри сти 
је зик у ма ни пу ла тив не свр хе и за ре гу ла ци ју са мо вред но ва ња, што је 

10 Гри го ри је Бо жо вић, нав. де ло, 12.
11 John Far rell, Pa ra no ia and mo der nity, 16. 
12 Гри го ри је Бо жо вић, нав. де ло, 14.
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бит на од ли ка нар ци стич ке лич но сти13. Са мо вред но ва ње је по ре ме ће-
но – оно тре ба да по др жи гран ди о зни, али крх ки селф. Уоста лом, ка ко 
Ра ко сли ку о се би гра ди из ре ак ци ја дру гих на ла жи ко је по да сти ре, 
реч је о то ме да ње го ва истин ска лич ност и ни је у ко му ни ка ци ји са 
дру ги ма, већ са мо тај, ла жни селф, ства ран го ди на ма ла га ња и са мо-
об ма њи ва ња14. По тре ба за пу бли ком, го во ре ње о се би у тре ћем ли цу, 
от кри ва ње го ву по тре бу да кон зу ми ра нар ци стич ку по др шку дру гих. 
Уоста лом, нар ци стич ке лич но сти већ са мим тим што ак ту а ли зу ју ла-
жни селф у ко му ни ка ци ји са дру ги ма је су па то ло шки ла жо ви, а Ра ко во 
кон фа бу ли ра ње омо гу ћа ва му да бу де про та го ни ста, глав ни лик при че 
ко ју из ми шља.

Лаж не мо ра ну жно би ти зла (ако не го во ри мо са аспек та ме та фи-
зич ког зна че ња гре ха), али оно што Ра ка Ко за рев ца не ми нов но чи ни 
злим, је сте мо ти ва ци ја ла га ња из ко је и из ви ру по сле ди це по сре ди ну. 
Ра ко ве ла жи ни су бе за зле на фан та зи ра ња, јер су нат ком пен за ци ја за 
гран ди о зност ње го вих оче ки ва ња и хте ња. Он ла же да пре ва ри дру ге 
и сво јим успе хом сма тра што су му по ве ро ва ли, а упра во с об зи ром на 
на ме ру, Ауре ли је Ав гу стин де фи ни ше са му лаж: лаж је ка зи ва ње не-
че га „с на мје ром да се пре ва ри“15. Пре ма овом те о ло гу и све том оцу, 
„има раз ли ке из ме ђу оно га ко ји ла же и ла жо ва. Јер онај ко ји ла же јест 
не тко тко и не ра до ла же, док ла жов за и ста во ли да ла же те ду шом бо-
ра ви у на сла ди што ла же.“16 Ра ко Ко за ре вац је, да кле, ла жов, онај ко ји 
„на ла зи ра дост у са мом сплет ка ре њу“17.

По слов ни по ду хват у ко ји се упу шта Ра ко Ко за ре вац не са мо да 
је сав сат кан од ла жи, не го исту си ту а ци ју у три раз ли чи те при ли ке 
Бо жо ви ћев ју нак ди ја ме трал но су прот но ин тер пре ти ра. Узев ши ћер-
кин ду кат, „до би вен по оби ча ју за Жи ва ну, кад је ова пре не ко ли ко да-
на би ла за ру че на“, Ра ко по ка зу је да му ни шта ни је све то и да бит ни је 
ства ри од до ка зи ва ња вла сти те лич но сти и не мо же би ти, од ла зи у хан 
у Ву чи, где га не по зна ју, и та мо ла же о свом има њу и не во љи ко ја га 
је за де си ла, а ко ја је на вод но и раз лог ње го вог пу то ва ња: ме тиљ му је 

13 Ову од ли ку пр ви је опи сао Шел дон Бах (Shel don Bach: Nar cis si stic sta tes and 
the the ra pe u tic pro cess, New York: J. Aron son, 1985)

14 О ла жном и исти ни том сел фу ви ди: Sam Vak nin, Ma lig nant SelfLo ve, Pra gue-
Sko pje, A Nar cis sus Pu bli ca tins Im print, 2007.

15 Ауре ли је Аугу стин, О ла жи, За греб, ВБЗ, 2010, 27.
16 Исто, 69.
17 Исто.
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за хва тио ов це па је кре нуо да ку пи до бро ста до. У ха ну Ра ко во раз ме-
та ње и хва ли са вост до дат но су под стак ну ти при су ством Ша јин-бе га 
Пе штер ца, бо га тог чо ве ка бе гов ског по ре кла ко ји је „пре ма Ср би ма 
увек благ и из да шан, са мо да му се ни ско кла ња ју и слу ша ју, по кор но 
и тр пе љи во, ње го во без гра нич но хва ли са ње“18. Ча сте ћи све при сут не, 
Ра ко, све стан не скла да из ме ђу сво га из гле да и на руџ би не хан џи ји, об-
ја шња ва: „Ни че му не ва ља да се чу диш. Пут ник ти се мо же учи ни ти да 
је про сјак, а оно се сам че сти ти ва ли па ша пре ру шио да ви ди шта се у 
ви ла је ту ра ди.“19 Ра ко Ко за ре вац, ко јег је об у зе ла „нео до љи ва не ман да 
ла же“ пре у зи ма ла жни иден ти тет, осми шљен за ту при ли ку, из да ју ћи 
се за сво га бра та Миљ ка, бо га тог до ма ћи на, те се хва ли сво јим по се-
дом и има њем. Као на по зор ни ци, Ра ко у ха ну од јед ном ме ња рас по-
ло же ње, и при ча ју ћи о не во љи ко ја га је сна шла са ов ца ма, „искре но и 
слат ко за пла ка“20.Та да му бег усту па ов це, не са мо по вољ но, већ и са 
од ло же ним пла ћа њем, ре кав ши да ће по но вац до ћи у зи му. Но, ово 
хва ли са ње и над ла ги ва ње, на ли ку ју ћи мо ти ву из ша љи вих на род них 
при ча, да ле ко је од њи хо ве не ви но сти: у осно ви Ра ко вог по на ша ња 
сто ји на ме ра са ко јом се оно пред у зи ма, а то је пре ва ра. 

При по ве дач ис ти че да је Ра ко, у ча су у ко ме до спе ва до вр хун ца 
сво је ис кон стру и са не при че, искре но за пла као, чи ме су ге ри ше ју на-
ко ву ома мље ност илу зи јом ко ју ства ра – ње гов иден ти тет се сва ки пут 
ис по чет ка из гра ђу је и тра је док тра ју ути сци дру гих. Ово ја сно упо зо-
ра ва на нар ци стич ку цр ту ње го вог ка рак те ра, на пра зни ну и пу стош у 
ко јој бо ра ви док се не по ја ве дру ги да по твр де ње го ву вред ност, од но-
сно да као слу ша о ци, сво јим при су ством омо гу ће да се чу је лаж ко ју он 
ка зу је. Жи ве ћи од та квих тре ну та ка, Ра ко не ми сли о бу дућ но сти, ка ко 
ће на зи му вра ти ти но вац Ша јин-бе гу – он ми сао на то од ла же, сма тра-
ју ћи да ће се сна ћи ка да до ђе час, по твр ђу ју ћи сво ју нео д го вор ност. 
При по врат ку ку ћи, ка зу је три вер зи је при че о по ре клу ова ца ко је је 
до те рао (кра ђа у Сје нич кој На хи ји, на ла зак но ва ца, на по ли ца) – при-
ла го ђа ва ју ћи их ћер ки ном упор ном не ве ро ва њу. И ка сни је, пред се ља-
ни ма, он по на вља раз ли чи те вер зи је при че, а бра ту са оп шта ва да су му 
„ов це дар отуд пре ко пло та: чу ла Ср би ја да је је дан Обре нов син оси-
ро ма шио па му ово по сла ла!…“21 Ужи ва ју ћи у сли ци о се би ко ју је у 

18 Гри го ри је Бо жо вић, нав. де ло, 15.
19 Исто. 
20 Исто, 17.
21 Исто, 18.
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Ко за ре ву иза звао на ба вље ним ов ца ма, но све стан да све по чи ва на ла-
жи, Ра ко на сто ји да у та квој при ли ци из ву че што ве ћу ко рист: ко љу ћи 
ов це и про да ју ћи бра ве, он обез бе ђу је се би ла го дан жи вот, уте ме љен 
на пре ва ри. Ра ко ни је са мо ла жов ко ји не по треб но и без раз ло жно из-
ми шља сво је при че и овим чи ном пре ци зно осве тље ње па да на увод ну 
по ро дич ну сце ну, у ко јој сво је ла га ње пред ста вља го то во као че жњу 
ду ше за бо љим и дру га чи јим жи во том и са мим со бом – Ра ко не ла же 
са мо се бе, већ ла жу ћи дру ге из вла чи не по сред ну имо вин ску ко рист, а 
па то ло шки ка рак тер то га ла га ња са сто ји се пре све га у до дат ној мо ти-
ва ци ји, ко ја му при ти че из гран ди о зног сел фа.

На ред на си ту а ци ја, ко јом је на у мио да ре ши про блем пла ћа ња Ша-
јин-бе гу, ка да за св. Јо ва на све Ко за рев це по кре ће из до мо ва, уво де ћи 
их у па ни ку и страх за соп стве ни жи вот, до пу ња ва до тад уоб ли чен ка-
рак тер Ра ка Ко за рев ца – мо тив осве те це лом Ко за ре ву за по ло жај у 
ко ме се сам на ла зи, до би ја у овој епи зо ди из у зет но зна чај но ме сто и 
упо зо ра ва на па ра но ид ну свест овог Бо жо ви ће вог ју на ка, од но сно на 
пра ву при ро ду ње го вог емо тив ног и мен тал ног по ре ме ћа ја због ко је 
га је тре ба ло сме сти ти у Де вич. До ла зе ћи у се ло са ве сти ма да је убио 
Тур чи на, те да су се за осве ту сви ди гли и кре ну ли ка Ко за ре ву, Ра ко 
Ко за ре вац про из во ди си му ла крум – вир ту ал ни до га ђај из ко јег про-
из и ла зе по сле ди це као да је ства ран. Он ко ји је увек ла гао, у овој си-
ту а ци ји по ста је во ђа, усме ра ва ју ћи на род ка Ср би ји – пси хо ло ги јом 
ма се и стра хом за ег зи стен ци ју, јер су Ко за рев ци пси хо ло шки уве де ни 
у гра нич ну си ту а ци ју, мо ти ви са на је чи њи ни ца да су му сви по ве ро-
ва ли. И у тој си ту а ци ји ћер ка Жи ва на је глас ра зу ма, ко ји упо зо ра ва 
оку пље не го сте да му не ве ру ју, али Ра ко Ко за ре вац уз не ми ра ва и го-
сте у бра то вље вој ку ћи, при зна ва њем јед не ла жи (ка ко је уисти ну до 
ова ца до шао и ка ко се ла жно пред ста вио) оства ру ју ћи про стор да му 
се по ве ру је у но ву: да је убио Ша јин-бе га и да це ло се ло че ка осве та. 
Стар це и не јач, љу де об у че не на бр зи ну и не до вољ но, Ра ко упу ћу је ка 
Олу но ви ци: „Ко сом ка Олу но ви ци пут узак, ноћ без ме се чи не иако ве-
дра, че љад се спо ти че, па да, кли за и ко тр ља док се опет не диг не и не 
по ју ри на пред, не тра же ћи ни пу та ни пр ти не. Иду мно ги са свим бо си 
и не осе ћа ју то, а мај ке за о ста ју, за зи вљу де цу, тра же, бу са ју се у пр са и, 
из бе зу мље не опет кре ћу на пред, уза луд но тра же ћи по род по но ћи.“22

Ова ква си ту а ци ја је под ло га за но ву уло гу у ко ју Ра ко Ко за ре вац 
ула зи – уло гу на ци о нал ног бор ца и за штит ни ка не ја чи: „Е, не ћу за 

22 Исто, 21.
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жи во та да ти да Тур чин на ва ли на ово ро бље. А, знаш ли, бра те, ка ко су 
ми се очи на пу ни ле кр ви?…На сто ти ну бих са овом кап со ла чом јур-
нуо!…“23 У тим тре ну ци ма, у уло зи во ђе, Ра ко се осе ћа ва жним и по-
но сним („Ба рем ће се при ча ти за на ше ко ље но… При ча ће се, Го спо да 
ми Бо га, за Ра ка Ко за рев ца (…).“24) и пот пу но је ли шен ем па ти је пре-
ма на ро ду, стран ње го вом пре жи вља ва њу, „чуд но ва то на сме јан“, по-
но сан на се бе и за до во љан. Од су ство ем па ти је и са ди зам от кри ва да је 
Ра ко ки ван на дру ге, да је ис пу њен бе сом ко ји усме ра ва на њих. „Је сте 
по ма ло гре хо та за ову сит ну де цу да се ова ко стра вљу ју и му че, али не-
ка ви ди Ко за ре во, Ко ла шин и цео свет шта све он мо же при пре ми ти. 
Не ка оста не при ча о Ра ку Ко за рев цу…“25 Бо жо ви ћев ју нак кон ти ну-
и ра но, и у сво јим ди ја ло зи ма и у мо но ло зи ма, го во ри о се би у тре ћем 
ли цу, до жи вља ва се бе као лик на филм ском плат ну. Сво ју уну тра шњу 
по тре бу да зна чи не што у очи ма све та, Бо жо ви ћев ју нак прет по ста вља 
све му дру гом, не узи ма ју ћи у об зир ни сми сао са мог тог зна че ња, јер 
Ра ку Ко за рев цу ни је до то га да бу де хе рој, вр лин ско би ће упам ће но у 
ко лек ти ву. У мно гим је хе рој ским чи но ви ма и по стиг ну ћи ма при сут на 
по тре ба за нар ци стич ком гра ти фи ка ци јом. Де ви јант ност Ра ко вог ка-
рак те ра упра во се и са сто ји у то ме што ње га не при вла чи под виг, већ 
на сто ја ње да вла да, да од ре ди при ро ду зби ва ња, да за у зме по ље мо ћи – 
је ди но на то ме мо же по чи ва ти ње го во осе ћа ње по но са због ште те ко ју 
је на нео сво јим бли жњи ма. Упра во та же ља за до ми на ци јом и фан та зи-
ја о мо ћи ма ни фе ста ци ја је ње го вог нар ци стич ког и па ра но ич ног ка-
рак те ра. Ра ко же ли овла да ва ње дру ги ма ка ко би их по ра зио, што ука-
зу је на гре шку у пер цеп ци ји ре ал но сти, ти пич ну за па ра но ид ну свест: 
дру ги су не при ја те љи, а Ра ко ва же ља да бу де у цен тру па жње иде ру ку 
под ру ку за осе ћа њем го ње но сти. Иако о то ме у при чи екс пли цит но 
ни је ре че на ни реч, по гре шна пре ми са Бо жо ви ће вог ју на ка са сто ји се 
у то ме да су нај пре бра ћа про тив ње га, јер су га од стра њи ва њем, де-
о бом, упро па сти ла, а по том се то ис ку ство ге не ра ли зу је на це ло Ко-
за ре во, у ко ме су сви би ли не ки род. Бу ду ћи да ју нак пре ви ђа да је он 
сво јим ра сип ни штвом и ле њо шћу упро па стио сам се бе, те су се бра ћа 
на тај на чин од ње га за шти ти ла, он је при мар но во ђен же љом за осве-
том и пре по зна ва њем зла у дру ги ма. Пре о ку па ци ја ту ђим гре шка ма и 
усме ре ност на њих, упра во се ја вља сто га што је тај грех бли зак оно ме 

23 Исто, 22.
24 Исто.
25 Исто.
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ко ји Ра ко иден ти фи ку је у се би. Оп се сив но на сто ја ње да до ка же Ко за-
ре ву ко је он под ра зу ме ва да се се ло ба ви ома ло ва жа ва њем Ра ка, што 
на рав но по твр ђу је ње го ву вред ност. Пси хо ло шка до бит је у то ме што 
ома ло ва жа ва ју ће гла со ве ко ји су део ње го вог би ћа Бо жо ви ћев ју нак 
про јек ту је на сре ди ну, са ко јом мо же да се бо ри. На рав но, да се Ко за-
ре во ба ви Ра ком, да су у од но су на ње га не при ја тељ ски рас по ло же ни, 
то је псе у до ре ал ност уте ме ље на на за кључ ци ма ју на ка, а ње го ви су „за-
кључ ци део ин тер пре та тив ног си сте ма сум ње“26. Сре ди на, по ми шље-
њу Ра ка Ко за рев ца, има лич ни од нос пре ма ње му, а пер со на ли за ци ја 
је је дан од кон стру ка та па ра но ид не мен тал не струк ту ре: Ра ко у дру ге 
про јек ту је не при ја тељ ство ко је по сто ји у ње му са мом те, као и сва ка 
па ра но ид на свест, и свест ово га ју на ка у дру ги ма ви ди узрок вла сти тог 
бе са. У том је сми слу Ра ко ва охо лост и рав но ду шност пре ма пат њи ко-
ју дру ги ма на но си, у ње го вом осе ћа њу, ле ги ти ман од го вор на не при ја-
тељ ство и од бра на вла сти те гран ди о зне ми си је. 

Ка да га брат упо зо ра ва да је мо гло без све га ово га про ћи, да је тре-
ба ло да Тур чи на до ве де у се ло, те би пла ти ли, Ра ко от кри ва сво је пра ве 
мо ти ве: „Па да ми се сју тра сми је те…(…) И ви сју тра да ва здан пи је те 
и ве се ли те се, а ја да се под сра мо том ка ме ним у мо јој ко ли би, а?… (…) 
Та ко, и Ра ко је Обре нов син, а не са мо ти: би ло ме не одва ја ти, па ти ја 
не бих ни кад до нио би је ду у Ко за ре во…“27 Свој чин Ра ко Ко за ре вац 
раз у ме ва као пра вед ну осве ту за ште ту ко ја му је на не та, као ре ак ци ју, 
а не као пр вот ну агре си ју ко ју у од но су на бра ћу и це ло Ко за ре во чи ни 
он сам. Из ње го ве ре ак тив но сти ви ди мо све што ни је из ре че но, а зна-
ча јан је део лич но сти Бо жо ви ће вог ју на ка: дру ги су не при ја тељ ски рас-
по ло же ни пре ма ње му, те сво јом агре си јом Ра ко са мо од го ва ра на ту ђу; 
са ди стич ким по на ша њем он оправ да ва вла сти та ло ша осе ћа ња. У том се 
сми слу, на ро чи то због гран ди о зне пред ста ве о се би и мо же го во ри ти 
о при су ству де лу зи је го ње ња28, јер је вла сти том ве ли чи ном мо ти ви са но 
при су ство иде је про го ње но сти и не при ја тељ ства окру же ња. Окри вљу-
ју ћи дру ге, Ра ко се осло ба ђа вла сти те кри ви це и сти да. Пун се бе, он 

26 Ma tin Kan tor, Un der stan ding pa ra no ia: a gu i de for pro fes si o nals, fa mi li es, and suf
fe rers, Lon don, Pra e ger, 2004.

27 Гри го ри је Бо жо вић, 24.
28 Де лу зи ја, бо ле сно ве ро ва ње у не што што ни је исти ни то, што се мо же до ста 

ла ко утвр ди ти. Де лу зи је ни су под ло жне ути ца ју здра вог ра зу ма, чак ни очи глед но-
сти. (…) Де лу зи је ве ли чи не и го ње ња (про го ње ња) сре ћу се у схи зо фре ни ји и па-
ра но ји. (Дра ган Кр стић, Пси хо ло шки реч ник, Бе о град, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 
1991).
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об зна њу је на ро ду ка ко га је пре ва рио: „И ево учи них што сам по же лио. 
Рас пр ших ци је ло се ло, те сте сад сви си ро ти ња као и ја. А ви ни ка да не 
би сте мо гли по вје ро ва ти да ја мо гу ова ко не што учи ни ти. (…) Да јед-
ном знад не те ко је Ра ко и да ни је он са мо ва ша ма ска ра ко за рев ска!“29

У ча су ка да при зна је да ни ко га ни је убио, ка да иза зи ва бес у на ро-
ду, Ра ко „уста де и по че да се освр ће, стра шно се ва ју ћи очи ма и уве ра-
ва ју ћи се бе да је пра вил но по сту пио: кад он, та кав кр ште ник у Бо га, не 
про сла вља све то га Јо ва на, ва ла не ка га не сла ве ни дру ги Ко за рев ци“30. 
Бо жо ви ћев ју нак је, из вла сти те пер спек ти ве, до жи вео тре ну так сла ве, 
тре ну так у ко ме сви уче ству ју у ње го вом сце на ри ју, у ко ме дру ге љу де 
по и ма као ма ри о не те чи је кон це по вла чи он и из го ва ра ове ре чи са мо-
хва ли са во, оче ку ју ћи да бу де при хва ћен и од сво јих жр та ва. Упра во у 
то ме, у оства ри ва њу до ми на ци је над дру ги ма, он ви ди вла сти ту по себ-
ност. У Ра ко вој осве ти про зи ре се осе ћа ње да су дру ги кри ви за ње гов 
лич ни не у спех – сво ју кри ви цу нај пре про јек ту је на уку ћа не, по том на 
бра та и це ло Ко за ре во, осе ћа ју ћи се као „та кав кр ште ник у Бо га“, као 
ча стан и че стит чо век, осло бо ђен зла и кри ви це. 
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Ja smi na AH ME TA GIć 

PAT HO LO GIC LI AR OF GRI GO RI jE bO žO VIć

Sum mary

Ra ko Ko za re vac is, as per the aut hor’s thin king, unu sual he ro in the work of 
Gri go ri je Bo žo vić, not only due to the fact he gets out from the fra mes of na ti o-
nal pro blems of the ma jo rity of Bo žo vić’s sto ri es, but due to the fact he is one the 
most com plex he ro es of his from psycho lo gi cal po int of vi ew. As the hol der of 
pat ho lo gic tra its, he is to be me rely uni que in this pro se. The at ten tion was paid 
to the Ra ka’s pat ho lo gic lying, gre at self one, and ele ments of pa ra no i ac men tal 
struc tu re. 

Key words: „Ra ko Ko za re vac“, pa ra no ia, nar cis si, gre at ness, so cial ro le, em-
pathy, pro jec tion, evil, si mu lac rum.

Рад је пре дат 19. ок то бра 2011. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.





Да ни ца АН ДРе Је ВИћ*

Фи ло зоф ски фа кул тет у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца

Ана АН ДРе Је ВИћ**

Фи ло зоф ски фа кул тет у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца

ПО Е ЗИ ЈА РА ДИ ВО ЈА СТОЈ КО ВИ ћА***

Ап стракт: Рад се ба ви ис тра жи ва њем те ма и мо ти ва не до вољ но 
афир ми са ног али аутен тич ног пе сни ка Ра ди во ја Стој ко ви ћа ко ји ко сов-
ској са вре ме ној по е зи ји при кљу чу је свој ди ја ло шки струк тур ни и ино ва-
циј ски вид пе ва ња. Се дам пе снич ких збир ки су основ за ана ли тич ки при-
ступ кру го ви ма пе са ма о смр ти, дра ми жи во та, ег зи стен ци јал ној мар ги ни 
и ап сур ду по сто ја ња. Циљ ра да је да по ка же есте тич ке и ак си о ло шке еле-
мен те и из ра жај не вред но сти ове по е зи је у окви ру ма тич не срп ске књи-
жев но сти. На во ди из лир ског аутор ског дис кур са Ра ди во ја Стој ко ви ћа 
тре ба да до ка жу лир ску сна гу, озбиљ ност и ори ги нал ност пе сни ка у лир-
ској пре зен та ци ји те ма та и иде ја са мог ауто ра.

Кључ не ре чи: ди ја лог, смрт, дра ма, по е зи ја, раз ли ка.

Ауде но ва ре че ни ца да се ни шта не де ша ва због по е зи је де ман ту ју пе-
сни ци у чи јој се ег зи стен ци ји све де ша ва због по е зи је. Ри чард Рор ти ве-
ру је да пе сни ци ка зу ју ва жни је ства ри од фи ло зо фа. Да ле ко од фи ло зо-
фе ма, сав у по тр те ти са њу жи ве ма те ри је, Ра ди во је Стој ко вић ис пи су је 
сво ју по е зи ју ва жни ју од зби ље, ва жни ју од ег зи стен ци је. Ко до са да ни је 
пра тио ње го ву по е зи ју у прет ход ним збир ка ма, а њих је се дам, он ће 

* Ре дов ни про фе сор, Фи ло зоф ски фа кул тет Ко сов ска Ми тро ви ца
** Аси стент, Фи ло зоф ски фа кул тет Ко сов ска Ми тро ви ца
*** Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу 

на ци о нал ног иден ти те та и евро ин те гра ци ја (бр. III 47023), ко ји фи нан си ра Ми ни-
стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

УДК 821.163.41.09-1 Стојковић Р.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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ли ри ку овог пе сни ка до жи ве ти као по е зи ју из не на ђе ња и от кри ћа. Ње-
го ве пе сме ће за си гур но пре ма ши ти хо ри зонт оче ки ва ња чи та о ца ко ји 
се пр ви пут сре ће с овом ли ри ком, по ме ри ће гра ни це сви клог књи жев-
ног уку са на ше ли те рар не пу бли ке и до ка за ти ко ли ко се са вре ме на срп-
ска по е зи ја на по чет ку 21. ве ка, по себ но на Ко со ву и Ме то хи ји, раз ви ја 
ква ли та тив но, ори ги нал но и ме та мор фо зи ра ју ће. Ова књи жев но-исто-
риј ска чи ње ни ца је уто ли ко зна чај ни ја уко ли ко зна мо да срп ски ро ман, 
као нај оп ти мал ни ји и нај чи та ни ји жа нр, има та ко ђе ви со ке ак си о ло шке 
ре зул та те. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да се у ма тич ној срп ској књи жев-
но сти, у ак ту ел ној лир ско-умет нич кој си ту а ци ји, фор ми рао круг зна ме-
ни тих пе сни ка, афир ми са них и по твр ђе них са сво јим по е ти ка ма, од ко-
јих ће мно ги ући у бу ду ћу исто ри ју срп ске ли те ра ту ре, ко ме при па да ју 
Ма ти ја Бећ ко вић, Љу бо мир Си мо вић, Ми ло сав Те шић, Алек Ву ка ди-
но вић, Но ви ца Та дић, Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Рај ко Пе тров Но го, 
Жи во рад Не дељ ко вић, Сло бо дан Зу ба но вић, Ђор ђо Сла до је, Сло бо дан 
Ра ки тић, Це ра Ми ха и ло вић, Да рин ка Је врић, Ра до слав Зла та но вић и 
дру ги. Стој ко вић по ла ко али си гур но пра ви сво је ме сто у овом есте тич-
ком по рет ку срп ске по е зи је. Чи ни то скром но и скрај ну то, с лир ских 
мар ги на, али у озбиљ ном лир ском по сла њу и с лир ским ар гу мен ти ма ко-
ји га чи не де лом аутен тич не по ет ске по ро ди це срп ске ли те ра ту ре.

Ра ди во је Стој ко вић за по чео је свој ход у срп ској ли ри ци 1990. го-
ди не, у по след њој де це ни ји 20. ве ка и не баш у сво јим мла дим го ди-
на ма, што зна чи да је стр пљи во ар ти ку ли сао сво је лир ске пред ста ве о 
све ту ко је тре ба да до би ју по ет ску фор му. Пр ва збир ка пе са ма Ла веж 
у ко јој је на го ве стио свој ата ви стич ки крик пред мо дер ним до бом ис-
пи са на је у зна ку тра же ња соп стве ни ог зву ка, ''ла ве жа''. Го ди не 1993. 
Стој ко вић је об ја вио лир ску књи гу Оче ви дац ко ја већ у на сло ву сим бо-
ли ше све до че ње пе сни ка о си мул та ним зби ва њи ма и ње го ву ди ја ло шку 
по зи ци ју у од но су на ствар ност. Сле де ћа Стој ко ви ће ва збир ка пе са ма 
је ''Во да'' об ја вље на 2000. го ди не, та ко ђе по све ће на то ко ви ма ствар но-
сти у ко јој је основ ни еле мент во да, маг на ма тер по ста ња и еле мен тар-
ни оквир жи во та. Већ сле де ће го ди не, што све до чи о лир ском убр за њу 
Ра ди во ја Стој ко ви ћа, пе сник об ја вљу је збир ку По зо ри ште, за ни мљи ву 
и за па же ну лир ску пред ста ву о те а тру, глум ци ма, сце ни, ко ја га ко нач-
но од ре ђу је као пе сни ка ди ја ло га, ко му ни ка ци је са све том и мул ти ме-
ди јал не ори јен та ци је. Об но вље но из да ње пе са ма о по зо ри шту и жи-
во ту На да ска ма ко је жи вот зна че по ја ви ло се 2008. го ди не. Збир ка 
Ауто пор тре те за са да за тва ра лир ски круг Ра ди во ја Стој ко ви ћа.
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Се дам збир ки пе са ма за де сет го ди на. Де це ни ја јед не лир ске све-
сти у ма гич ном бро ју се дам. Се дам је ну ме ра све ми ра и ма кро ко смо-
са, све у куп но сти и до вр ше но сти. Се дам је све тих тај ни, се дам ду хов-
них да ро ва, се дам смрт них гре хо ва. Сед ми дан у ства ра њу све та је дан 
умет но сти опи са на ста лог све та, дан по е зи је. Ра ди во је Стој ко вић ства-
ра Да на Сед мог, али не у од ма ра њу с Бо гом, већ као скрај ну ти лир-
ски де ми јург ко ји по сма тра ство ре ни свет, по ку ша ва ју ћи да му са чу ва 
аутен тич ност на кон ми ли о на го ди на и да са да, у пе сни ко вом вре ме ну, 
да сли ке пост ху ма ни стич ке ере и ци ви ли за циј ских и кул ту ро ло шких 
про бле ма у све ту. Осна тач ка Стој ко ви ће ве по е зи је је од нос, бо ље ре-
чи су коб с тим све том, а тај кон фликт ства ра тре ње и опо ри от пор ове 
по е зи је у од но су на ствар ност.

Те мат ре ал ног жи во та пи ше пе сму, сма тра Стој ко вић. Не би ра 
пе сник жи жу пе сме, већ она би ра ње га. На ко ји се звук ствар но сти 
ода зо ве дух пе сни ка, ту на ста је лир ска сли ка. У ери де ху ма ни за ци је и 
оту ђе ња пе сни ка и све та ко ји је до сти гао тач ку бе лог уси ја ња, Стој-
ко вић је на ста вио да се дон ки хо тов ски кон фрон ти ра с ве тре ња ча ма 
ствар но сти. У по тра зи за из гу бље ним ја ством, не ста лим сми слом и 
од сут ним Бо гом, Ра ди во је Стој ко вић се на ла зи и из над и ис под кул-
ту ро ло шке рав ни егз си тен ци је и срп ске по е зи је уоп ште. Та ква Де-
ри ди на раз ли ка од оста лих, дру га чи јост ко ја ина че ле ги ти ми ше но ве 
вред но сти, не зна чи да у ко ре ни ма ње го вог је зи ка не по сто је тра го ви 
тра ди ци је срп ског пе сни штва. Ме ђу тим, не ма ви дљи вих тра го ва угле-
да ња на са вре ме не срп ске пе сни ке. Не ли че ћи ни на ко га, Стој ко вић 
ства ра соп стве ни пе снич ки фе но мен из дво је но сти и по себ но сти у са-
вре ме ној ли ри ци.

У овој по е зи ји је по хра ње на сли ка ко ја је пре ви ше дра стич на да би 
би ла спо зна та и сме ште на у ра цио. У лир ској сли ци као да жи ви је дан 
хро но топ по сле све га, по сле кра ја, по сле вре ме на, из над про сто ра. Тај 
ви ши или ни жи жи вот од ствар но сти, сав мо би лан и ме та мор фо зи чан у 
овој по е зи ји, тај не за ви стан жи вот пе сме, ве зан је ипак за хро но топ да-
нас и ов де. По сво јој по себ ној има ги на ци ји обич но га, ова по е зи ја но си 
ино вант не се ман тич ке по ру ке и ко до ве из не на ђу ју ће лир ске ре флек си-
је. У свим збир ка ма пе са ма Ра ди во ја Стој ко ви ћа, реч је о про блем ском 
од но су по ста вље ном у лир ском ди ја ло ги зму – ка ко пре ва зи ћи оту ђе-
ност и ап сурд. Стој ко вић по ку ша ва да на пра ви лир ски пре сек пе ри фе-
ри је жи во та, ода кле се он огла ша ва и цен тра ствар но сти с ко јим не ма 
ко ег зи стен ци ју. Пе сник с до ње тач ке људ ске ег зи стен ци је, с руб не тач ка 
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по сто ја ња, с мар ги нал не по зи ци је, с есте ти ком дна ко ја је схва ће на као 
ду би на вер ти ка ле, са гле да ва ис ко ше ну ствар ност. Та руб на тач ка гле ди-
шта, та жа бља пер спек ти ва, омо гу ћа ва му дис пер зив ни те мат ски, ти по-
ло шки и фе но ме но ло шки из бор мо ти ва. Те гра нич не лир ске се квен це у 
по е зи ји Ра ди во ја Стој ко ви ћа ну де по лед ис ко са, ода кле се нај бо ље ви де 
ап сурд и му ка ег зи стен ци је. За то ње го ве лир ске це ли не из ла зе из кон-
цеп та и ур ба не и ру рал не и на ци о нал не ли ри ке и ис ко ра чу ју у но ве, раз-
дел нич ке, не ис пи та не мо де ле срп ске ли ри ке, де цен тра ли зу ју ћи лир ски 
по глед од оп штих те ма и де мо кра ти зу ју ћи по зи ци ју пе сни ка као пе ри-
фе риј ског су бјек та.

Лир ска ди ску си ја Ра ди во ја Стој ко ви ћа с до бом део је по ет ског ди-
ја ло ги зма пе сни ка ко ји хо ће да бу де при су тан у све ту, а не из гнан из 
ње га. Иако свет нам ни је дом, или упра во баш због то га, пе сни ков глас 
је из не на ђу ју ће чу дан, ауто но ман, дру га чи ји го вор о ту ђо сти чо ве ка у 
том све ту. С ру ба ур ба ног, Стој ко вић обр ће ина че на о па ку ствар ност, 
али на сво ју, пе снич ку стра ну. Он се ба ви тим ис тум ба ним жи во том, 
али не раз ло зи ма тог ха о са, већ по сле ди ца ма и у свој сво јој раз ли чи-
то сти од дру гих пе сни ка, по ка зу је гра ђан ску хра брост, по не кад и про-
во ка ци ју, да би скре нуо па жњу на де гра да ци ју чо ве ка. Стој ко вић от-
кри ва и цр но ис под но ка та јед не ег зи стен ци је, от ки да из ме са са мог 
жи во та и ис пи су је сво ју там ну бе ле жни цу сми сла, сво ју сен ку, сво ју 
ар ти ку ла ци ју на шег цр ни ла у ан ти хри сто вом све ту. По тој сме лој дру-
га чи јо сти, по то ме ве ли ком не за да том све ту, Стој ко вић се, са мо те-
мат ски, мо же по ве за ти с пр вом срп ском аван гар дом, над ре а ли сти ма и 
Раст ком Пе тро ви ћем, за ко га је свет био ве ли ки пи ја ни фи зич ки жи-
вот, ек ста за и ри там про сто људ не кр ви. Да ље у про шлост, мо же мо се 
се ти ти и аме рич ких Ни шта ва ца ко ји су 1850. го ди не пи са ли о не га циј-
ском од но су пре ма ци ви ли за ци ји (ни бог, ни вла да, ни брак, ни но вац, 
ни цр ква, ни рат). 

Јед но од основ них пи та ња ко је по ста вља ова по е зи ја је опет у до-
ме ну ди ја ло шког ли ри зма – да ли је не што по гре шно у на шој ег зи стен-
ци ји или ми из ње са мо узи ма мо по гре шно и да ли сви жи ви мо у ис тој 
исто ри ји и дру штву јер они очи глед но ни су исти пре ма сви ма на ма? 
Та си нер ги ја на ше ин ди ви ду ал не суд би не и на шег кри вог жи вот ног 
ме ха ни зма у овој по е зи ји ре зул ти ра мно го број ним лир ским им пло-
зи ја ма. По сто ји не што истин ски пу но зна че ња у овим сти хо ви ма, као 
што по сто ји и не што бли же обич ном го вор ном је зи ку – Ве ли ке-ма ле 
ства ри ово га све та су тач ке бо ла ове сви ре пе ци ви ли за ци је ко ја се, као 
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рак, кре ће уна зад, ка ко ка же Ум бер то Еко. У та квој по зи ци ји, Стој ко-
вић по ста вља свет као знак пи та ња и све ње го ве еле мен те до во ди у пи-
та ње. Про бле ма ти за ци ја ствар но сти ина че је ве ли ки за да так по е зи је. 
Пе сни ци не во де ра чу на о ствар но сти, уко ли ко ствар ност за пе сни ка 
уоп ште по сто ји, го во рио је Ста ни слав Ви на вер. Ме ша ју ћи до ку мен-
тар но и има ги на тив но, фа кат и фик ци ју, Стој ко вић по сма тра раз град-
њу све та и ра сло ја ва ње ње го ве струк ту ре, као и де кон струк ци ју свих 
ме ри ла и си сте ма вред но сти. У том про це су, у не до стат ку уни вер зал не 
исти не, пе сник гра ди соп стве ну лир ску исти ну. Она се на до ве зу је на 
ни хи ли стич ку ре че ни цу Хор хе Лу и са Бор хе са – Ни ко ме ни шта за ве-
шта вам – ко ја ука зу је на чу до ви шни ам бис ба нал не ствар но сти.

Пе сма „Реа“, ре ци мо, про грам ски илу стру је тај осе ћај не вољ ног 
па да у свет, су но вра та у зе маљ ски жи вот. Ме ђу тим, пе сник но си свој 
„нео бич ни ин стру мент“ ко ји, као лир ски пер пе ту ум мо би ле ис пи ту је 
те ло чо ве ка и ам пу ти ра ста ро вре ме из ње го вог кор пу са. Иро нич но 
кри тич ки на бој по е зи је Ра ди во ја Стој ко ви ћа при су тан је и у пе сми 
''Опо ме на'' у ко јој он за го ва ра ра ди кал ну про ме ну свих ко ре на, об ли-
ка и за ко на жи во та, ка ко би све би ло при ме ре ни је чо ве ку:

„Исто ри ја да се не би по но ви ла
под бр.1 по треб но 
про ме ни ти об лик
и по ло жај зве зда
у ва зду ху и сва ко
за са ђе но др во
на овој пла не ти
пре ме сти ти на дру го ме сто.“

Обр та ње за ко на фи зи ке и ма те ри је у ду хов ном по рет ку пе сме зна-
чи мо гућ ност пра вог по сто ја ња. То обр та ње ствар но сти као услов по-
сто ја ња Стој ко вић по твр ђу је и у пе сми „Крај про зо ра“. Ту је ин вер зи-
ја еле ме на та све та ишла за ме ном то по са мач ке и чо ве ка и ка те го ри ја 
спо ља и уну тра. Ни људ ски ни жи во тињ ски свет ни су на свом ме сту, 
по ру чу је Стој ко вић. Да нор ма лан свет не по сто ји по ка зу је и пе сма 
„Де фи ни ци ја по е зи је“ ко ја лир ским скал пе лом, без ане сте зи је, фор му-
ли ше лу ди ло и ни шта ви ло као основ не те ме ли ри ке. У пе сми „При каз“ 
пак не ги ра Бор хе со ву ми сао о бе смрт но сти. Стој ко вић би да сла ви 
смрт ност и ми ни ја ту ре све та ко је има ју ве ћу есте тич ку ва жност за пе-
сни ка од оп штих, ве ли ких те ма.



Даница Андрејевић / Ана Андрејевић82

У пе сми „Из ве штај“, бо лест исто ри је по чи ње с бо ле шћу ко сти ју, 
чи ме пе сник сим бо ли ше вре ме и ал хе ми ју жи во та из ко је се кон сти-
ту и ше умет ност. Свест о смр ти ко ја оп се да ову и мно ге дру ге пе сме 
Ра ди во ја Стој ко ви ћа, у пе сми „О бу ђе њу све сти“ ре ин кар ни ра се у сну 
о смр ти ко ји као да је пр ви у исто ри ји чо ве ко ве све сти. На је дин ствен 
на чин са ња ју ћи смрт, чо век и же на се так ми че ко ће бо ље угра ди ти 
свој лик у мр тва ца. Флор ни и фа ун ски сим бо ли, крв, ја је и еле мен ти 
све та че сти су мар ке ри ове по е зи је. Су бјек ти ви за ци ја вре ме на и про-
сто ра та ко ђе је вр ло спе ци фич на. Хро нос се лир ски ја вља као нео ба ве-
зни по ро дич ни оквир или љу бав нич ко вре ме ко је је ин кар на ци ја веч не 
енер ги је. Про грам ска пе сма „Чу дан свет“ де фи ни ше де мар ка ци о ну ли-
ни ју не по мир љи во сти из ме ђу пе сни ка и све та.

Упит ни, ди ја ло шки об лик по е зи је Ра ди во ја Стој ко ви ћа де фи ни ше 
и пе сма „Коб“ у ко јој пе сник ка зу је да је мо зак би ћа пре би ва ли ште ко-
би фа тум ко ји вр шља по соп стве ним за ко ни ма из мо жда ва ју ћи пе сни-
ка. Ов де мо же мо тра жи ти и на ћи ве зу са син таг мом „умо кр ва ре ње“ 
Бран ка Миљ ко ви ћа. Та ко огле да ло не при зна је пе сни ко ву исто вет-
ност и иден ти тет у пе сми „Луд ни ца“. Из ње га као да га гле да Ме ду-
за ко ја ока ме њу је жи вот. По е ти ка оту ђе ња и по ра за при сут на је и у 
пе сми „Га вран“ ко ји као по ов ски двој ник до но си има ги на ци ју та ме. 
Пор трет смр ти на плат ну по е зи је на ста вља се у исто и ме ној пе сми као 
сјај на фи гу ра ци ја смр ти на пла ну сим бо лич ког и ме та фи зич ког:

„Не цр ном – де лу је кон зер ва тив но.
Већ цр ве ном – ја ко цр ве ном.
Сад кад је све за вр ше но мо гу опра ти ру ке
И по зва ти по греб ну услу гу
Да ова ко са вр ше ну гла ву
Од не се на аку ци ју сли ка.“

Сво ју лир ску ве зу с те а тром Стој ко вић до ка зу је осе ћа јем за лир ску 
дра му и дра ма тич ну сли ку. Жи вот глу ми по зо ри ште, а по зо ри ште глу-
ми жи вот. Ин тен зи ви ра ње драм ског при сут но је у пе сма ма „На црт за 
са вре ме ну људ ску дра му“, „Не про ми шље ност из ну ђе на од су ством же-
не“, „Зве ри мог кр во то ка“, „Љу бав ни це свих по но ра“, „По хва ла смр ти“ 
ко је са мим на сло ви ма до ка зу ју нео бич ност Стој ко ви ће вог лир ског из-
ра за. „Ко су ови љу ди у мо јој со би по сле ме не“, пи та се пе сник от кри ва-
ју ћи оно стра ну ра ван свог пе сни штва. У пе сми ''Псалм'', Стој ко вић се, 
у свом ла тент ном лир ском ди ја ло гу, обра ћа Сви ра чу и Твор цу:
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„Го спо де
Не за бо ра ви
Зе мља је окру гла
А ни во во де ра сте
Из да на у дан“.

У овој по е зи ји је еви дент на основ на, при мор ди јал на, го то во при-
ми тив на, на су шна по тре ба за пе снич ком тран сфор ма ци јом свих ма те-
ри јал них да та. Та ко би, по но ви мо ту ве зу, мо жда пе вао Раст ко Пе тро-
вић на по чет ку 21. ве ка. Сва ка по е зи ја има нет но чу ва сво је пра во на 
про ме не и суд о све ту. Стој ко вић чу ва сво је пра во на свој ап сурд и не-
сре ћу. Ум овог пе сни ка је дом бо ле сти, ка ко све до чи. Ме ђу тим, у том 
уму по сто ји ја ко раз ви је на по тре ба за љу ба вљу као ле ком од бо ле сти. У 
ци клу су пе са ма дру штве но-ан га жо ва ног ти па ко ји ма при па да ју „Днев-
ник“, „Бла гај на“, „Из ве штај из фа бри ке ме са“, „Ди ја лог“. Стих из пе-
сме „Ва ви лон“ – „Пу тем ко јим ја идем не про ла зе ни ко њи ни бо го ви“ 
мо же се сма тра ти екс пли цит но по ет ским и ма ни фест ним за Ра ди во ја 
Стој ко ви ћа, као и за де фи ни ци ју по е зи је уоп ште. У пе сми „За ни ма ње 
пе сник“, Стој ко вић ка же: „А ја пи шем да бих пи сао, да бих на по кон 
свој је зик учи нио ра зу мљи вим жи во ти ња ма, ри ба ма, ин сек ти ма.“ Тај 
же ље ни спој жи во та и умет но сти на тра гу је ре че ни це Љу бо ми ра Си-
мо ви ћа да пе сни ци са ња ју је зик Ада ма, Бо га и жи во ти ња.

За о ку пљен соп стве ним ни шта ви лом ко је до ла зи из оп штег, Стој-
ко вић ће за пи са ти: „За чу да у на шем ве ку ви ше не ма ме ста.“ То уки да-
ње ми та и де са кра ли за ци ја све та вид ни су и у пе сми „При ча о ка ме ну“ 
у ко јој ве ли: „У од су ству Хри ста ко ји ка мен пре тва ра у хлеб, је де мо 
са ми се бе до ко сти ју.“ Ова сјај на пе сма је го то во по е ма у свој сво јој 
еп ској ду жи ни и лир ском на у му, као ка кав по ет ски трак тат о ка ме ну, 
ње го вој не про па дљи во сти, о тај ни, сли ка ма пре да ка, о гро бо ви ма и 
људ ским зна ци ма у кул ту ри и ци ви ли за ци ји. 

Пе сме „По смрт на“, „Осмех“ и не ке дру ге при па да ју кру гу сла вље-
ња Та на то са. Мор бид не, би зар не и го то во не кро фил ске, ове пе сме су 
део хад ске пред ста ве све та у по е зи ји Ра ди во ја Стој ко ви ћа. Смрт је за 
пе сни ка са мо ин ци дент, не ва жан слу чај, гре шка жи во та. Ни Би бли ја, 
ни фи ло зо фи ја, ни за ко ни фи зи ке ни су ва жни за пе сни ка, ни су ва жни 
за по е зи ју. Стој ко вић, сход но то ме, пи ше лир ске аманд ма не на де сет 
бож јих за по ве сти у пе сми „Млеч ни пут“. По ет ска про бле ма ти за ци-
ја смр ти вид на је и у пе сми „Да ли то уми рем или бо го ви не ста ју“. 
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Пе сни ци су увек би ли спој из ме ђу мр твих и не ро ђе них. Та ко мр тви 
ра ђа ју бе бе мр тва це у пе сми „Бу ђе ње“. У пе сми „Свраб ду ше“ Стој ко-
вић ка же: „То ли ко се смр ти на Зе мљи на ку пи ло ока не мо гу да скло-
пим“. У пе сми „По се та“ у ко јој се опет ди ја ло шки обра ћа ано ним ном 
са го вор ни ку, кре а тив ном чи та о цу, он го во ри о „дан ској тру ло сти све-
та“ ко ји као да је пре жи вео бро до лом. Свет је на стао под сум њи вим 
окол но сти ма, сма тра пе сник и ства ра сво ју ре ал ност по соп стве ним 
лир ским за ко ни то сти ма. „Љу ди спа љу ју јед ни дру ге као књи ге на ло-
ма чи ко ја не до го ре ва“, ве ли Стој ко вић у пе сми „По зив“. Обр та ње 
сми сло ва као основ за лир ски ди ја лог са све том пе сник по ка зу је и у 
лир ској це ли ни „На о пак свет“. У пе сми „Го сти“, он ће ре ћи:

„Овај свет
је ве ли ка ру па зе маљ ска
са здан од ре чи
ва тре и пе пе ла
Овај свет
је ма ши на за мле ве ње ме са“.

Су блим на, мо но лит на ди ја ло шка свест ко ју ну ди по е зи ја Ра ди-
во ја Стој ко ви ћа мо же се де фи ни са ти као пре те жно тра гич но осе ћа-
ње жи во та, ка ко га је схва тао Ми гу ел де Уна му но. Ја чи је до дир па-
кла не го до дир не ба. Пе сник не при зна је сво ју ана то ми ју, а сам Бог 
не мо же да об ја сни свој по ре дак, по ру чу је пе сма „Ства ра ње све та“. 
Из гу бљен из ме ђу фи зи ке и ме та фи зи ке, пе сник ипак све те шке ег зи-
стен ци јал не и есен ци јал не про бле ме но си не ка ко инат но, ла ко, хра-
бро и ори ги нал но. По јам пра вог пе сни ка обич но се ме ри сте пе ном 
за ма ха та лен та и ин ту и ци је, дру га чи јо шћу, ино ва ци јом и еле мен том 
из не на ђе ња ко ји иза зи ва, ка кво ћом соп стве них упи та о по сто ја њу, 
лир ском ди ја ло ги за ци јом про бле ма и са мо свој ном ор га ни за ци јом 
лир ског дис кур са. По све му то ме, по себ но по Де ри ди ном схва та њу 
раз ли ке, Стој ко вић је сте пра ви пе сник. Мо жда га још ни су са свим 
упо зна ли пра ви чи та о ци и пра ви кри ти ча ри. Пи сац ових ре до ва је 
си гу ран да ће то вре ме до ћи, као за све пе сни ке ко ји иду аван град-
ним пу тем. Тре ба озбиљ но ра чу на ти на озбиљ ног пе сни ка Ра ди во ја 
Стој ко ви ћа. Он но си от кри ће ста рог, об ја ву но вог и сво ју раз ли ку, 
сво је из не на ђе ње аутен тич ног пе сни ка и при кљу чу је се зна чај ним 
вред но сним то ко ви ма ко сов ско-ме то хиј ске и ма тич не срп ске са вре-
ме не по е зи је.
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Da ni ca AN DRE JE VIć
Ana AN DRE JE VIć

PO E TRY OF RA DI VOj STOj KO VIć

Sum mary

The aut hors say that in the se ven lyric bo oks of Ra di voj Stoj ko vić, he im po-
sed him self as the po et of aut hen tic ori gi na lity in the fra me of the con tem po rary 
Ko so vo po e try. The ba sic the ma tic-ideal cir cle of this aut hor was de scri bed by 
his lyric in sist on the po e tics of dif fe ren ce, thus uni que con flict of the be ing and 
the world. Sin ce the con flict with the world re pre sents his na tu ral sta te, Stoj ko-
vić tran sfers that ac ti ve energy in to the lyric di a lo gu es. Dra ma tic the mes and 
mo ti ves of this po et – de ath, blood, sto ne, show that his symbo li za tion mo ves 
bet we en physics and me taphysics, but it de ni es both of them by esta blis hing of 
new own lyric laws. On the exam ples and qu o ta ti ons of po ems from po e tic col-
lec ti ons it can be con clu ded that con tem po rary Ser bian lyric sce ne in the cha rac-
ter of Ra di voj Stoj ko vić has got a se ri o us po et of the sur pri sing di ver sity in the 
re la tion to the ge ne ra tion plenty of the wri ters al ready known. In the va lu a ble-
aest he tic sen se, he shifts axi o lo gi cal bo un da ri es, espe ci ally when it is abo ut the 
po e try of Ko so vo and Me to hia at the be gin ning of the 21st cen tury. 

Key words: di a lo gue, de ath, dra ma, po e try, dif fe ren ce. 

Рад је пре дат 18. сеп тем бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.



Ја сми на ВУ Че ТИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

КО СОВ СКИ МИТ У ПО Е ЗИ ЈИ  
ЂУ РЕ ЈАК ШИ ћА**

Ап стракт: У увод ном де лу ра да аутор се освр ће на зна чај и функ ци ју 
ми та у жи во ту и ми шље њу са вре ме ног чо ве ка, као и на по ло жај и зна чај ко-
сов ског ми та у све тлу кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та Ср ба. У на став ку 
ра да из пе снич ког кор пу са Ђу ре Јак ши ћа из дво је не су и ана ли тич ки об ра ђе не 
оне пе сме у ко ји ма је на им пли ци тан, од но сно екс пли ци тан на чин ела бо ри ран 
ко сов ски мит, од но сно, у ко ји ма се ја вља ју мо ти ви ве за ни за Бој на Ко со ву. 
По себ на па жња у ра ду се по кла ња ана ли зи не за о би ла зног пе снич ког сим бо ла 
Ђу ре Јак ши ћа, ор ла, као и мо ти ва но ћи, име на, или тра ди ци о нал них об ред них 
по сту па ка се че ња ко се за по кој ни ком у кон тек сту Јак ши ће ве по е зи је. 

Кључ не ре чи: Ђу ра Јак шић, мит, ко сов ски мит, сим бол ор ла, мо тив 
но ћи, мо тив име на, мо тив сечењa ко се за по кој ни ком.

„Ми то ло ги ја је би ла за европ ског умет ни ка и пе сни ка,
као ал ге бра, нот ни и ме трич ки си стем и цр кве но сло вен ски
је зик, по ку шај уни вер зал ног из ра жа ва ња.“

Мар га рит Јур се нар

Про ми шља ња о ми ту, и о ко сов ском ми ту

Од вре ме на ка да је чу ве ни до га ђај ко ји се 28. ју на 1389. го ди не од-
и грао на по љу Ко со ву по чео да до би ја обе леж ја ми та па до на ших да-
на, рет ки су би ли пе ри о ди то ком ко јих је у срп ском на ро ду је ња ва ло  

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

УДК 821.163.41.09-1 Јакшић Ђ.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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ин те ре со ва ње за ње га. Ње го ва те мат ска и мо тив ска за сту пље ност у 
де ли ма умет ни ка, по ли тич ка (зло)упо тре ба у кри зним вре ме ни ма, 
ко ло кви јал на упо тре ба у ча со ви ма на гла ше ног ро до љу бља и бу ђе ња 
на ци о нал не све сти, на чи ни ла га је, са јед не стра не, пре по зна тљи вим 
сим бо лом срп ског на ци о нал ног би ћа, док му је са дру ге до не ла ко ли-
ко ште те, то ли ко и ко ри сти. Као ма ло ко ји дру ги мит, ко сов ски мит 
са мим сво јим по ми ња њем до би ја у све сти љу ди по зи тив ну, од но сно 
не га тив ну ко но та ци ју, или, дру га чи је го во ре ћи, има по зи ти ван или не-
га ти ван пред знак. Раз лог то ме је ње го ва трај ност, не пре кид на ак ту е-
ли за ци ја и про бле ма ти за ци ја по ме ну тог ми та, као и жи во при су ство у 
све сти на ро да ко ји ве ко ви ма ис па шта и, све до ци смо, про гре сив но не-
ста је. С јед не стра не, сма тра се, то се де ша ва због по гле да на свет оли-
че ног у иде ји-во ди љи ко сов ског ми та, по ко јој цар ство не бе ско тре ба 
прет по ста ви ти цар ству зе маљ ском, док је с дру ге стра не увре же но ве-
ро ва ње да је упра во мар ти риј ски усуд срп ског на ро да био плод но тло 
за на ста нак ово га ми та и ова кво га по гле да на свет. 

Ипак, да нас ни је угро жен са мо ко сов ски мит. Опа сност по ње га 
кри је се у обе ле же но сти по ме ну тог ми та, у крај њој ан ти па ти ји и од ри-
ца њу од ње га, на спрам ко јих сто ји ба на ли за ци ја ко сов ског ми та и екс-
тре ми стич ко фа во ри зо ва ње ње го во. На ше до ба ни је на кло ње но ми то-
ви ма; наш ум је одав но пре стао да по и ма ствар ност на мит ски на чин. 
Ка рен Армстронг, исто ри чар ка ре ли ги је, под се ћа нас на чи ње ни цу да 
је на уч ни при ступ исто риј ским де ша ва њи ма за чет у осам на е стом ве-
ку. До та да њи љу ди прет по ста вља ли су исто риј ској ве ро до стој но сти и 
чи ње нич ним ар те фак ти ма зна че ње ми та, по ру ку ње го ву ко ја је веч на и 
уни вер зал на, па би фа бу ла и уче сни ци у ми ту би ли део ши ре але го риј-
ске сли ке, ма три це, ко ја би би ла при ме њи ва у свим вре ме ни ма и кул-
ту ра ма. Ми то ло ги ја је, уоп ште узев, „[...] вр ста умет но сти ко ја ука зу је 
на оно што је из ван исто ри је, што је у људ ском ис ку ству без вре ме но, а 
ти ме нам по ма же да ис ко ра чи мо из ха о тич ног то ка слу чај них до га ђа ја 
и да на зре мо сâмо ср це ствар но сти“1. Упра во свој ство без вре ме но сти 
и не пре кид ног тра ја ња (јер, мит је сли ка до га ђа ја ко ји се јед ном де сио, 
али на ста вља да се де ша ва увек и сву да), да ју му сна гу де ло твор но сти. 
Си ту а ци ја је, као што ви ди мо, пот пу но обр ну та у од но су на на ше, ра-
ци о на ли стич ко и праг ма тич но до ба: де ло твор ност ми та на мит ски ум 
не ка да шњег чо ве ка чи ни ла га је у исто вре ме исти ни тим, а не чи ње-
нич на за сно ва ност ње го ва. „Мит је, да кле, исти нит јер је де ло тво ран, 

1 Ка рен Армстронг, Крат ка исто ри ја ми та, „Ге о по е ти ка“, Бе о град, 2005, 15.
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а не за то што нам да је чи ње нич не по дат ке. Ме ђу тим, уко ли ко нам не 
пру жи но ви увид у ду бље зна че ње жи во та, он је не у по тре бљив.“2

За ни мљи ва те за по ме ну те аутор ке ти че се нео дво ји во сти ми та од 
об ре да. Она твр ди да „мно ги ми то ви не ма ју сми сла из ван ли тур гиј ске 
дра ме ко ја омо гу ћа ва њи хов на ста нак и не схва тљи ви су у све тов ном 
кон тек сту“3. Ка ко би смо ове те зе мо гли да при ме ни мо на Ко сов ску 
бит ку? Уко ли ко сâм чин Ко сов ске бит ке схва ти мо као об ред ни чин, 
од но сно ли тур гиј ску це ре мо ни ју, ви де ће мо да овај слав ни до га ђај има 
сва обе леж ја об ре да/ли тур ги је, да се у не ку ру ку при др жа ва ка но на, да 
је устро јен. У са мом ср цу зби ва ња на ла зи ла би се људ ска жр тва, као у 
древ на вре ме на, ка да су мла ди ћи и де вој ке да ро ва ни бо го ви ма, ка ко би 
ови по ште де ли на род и град. У на шем слу ча ју, жр тва има име и пре зи ме 
– у пи та њу је Ми лош Оби лић, ко ји се обе ћа њем да ће уби ти Му ра та и 
ње го вим из вр ше њем жр тву је за рад спа се ња вла сти тог на ро да. По сма-
тра но кроз хри шћан ску при зму, он је, у мно го ма њим раз ме ра ма, на-
рав но, екви ва лент Си ну, ко ји је жр тво ван за рад спа се ња људ ско га ро да. 
Ми лош Оби лић је сим бол жр тво ва ња чи та во га ето са. Под но ше ње жр-
тве на ко ју све сно и до бро вољ но при ста је оба ве зу је нас на не пре кид-
но про ми шља ње о сми слу жр тво ва ња. „Жр тво ва ње је“, на во ди Гор да на 
Ђе рић, „ира ци о на лан чин да се ре ше ствар ни про бле ми, то јест, да се 
они спре че. По ред то га, оно је из раз ду бо ких по тре ба за јед ни це за очу-
ва њем ин те гри те та“4. И оста ли еле мен ти бит ке има ју од ли ке об ре да: 
1. су коб две вој ске од ви ја се у тач но од ре ђе ним ета па ма; 2. уче сни ци 
бит ке, као и уче сни ци об ре да/ли тур ги је, има ју сво ју тач но за да ту уло-
гу: кнез Ла зар и Му рат би би ли не ка вр ста све ште ни ка, вр ши ла ца об-
ред ног чи на, док би оста ли рат ни ци пред ста вља ли уче сни ке у об ре ду.

Вра ти мо се, ме ђу тим, де ло твор но сти ми та. Раз ми шљај мо на мит-
ски на чин: шта је, да кле, то, што је из ван, од но сно из над исто риј ског 
до га ђа ја ко ји се 28. ју на 1389. го ди не де сио на Ко со ву по љу? Шта је то 
што нам по ма же да ис ко чи мо из ха о тич ног то ка слу чај них до га ђа ја и 
на зре мо сâмо ср це ствар но сти? Ни је ли сам бој, рат, до га ђај ко ји се, на-
жа лост, зби вао, зби ва се и зби ва ће се у свим вре ме ни ма? Оно што би у 
ње му би ло без вре ме но је сте љу бав пре ма отаџ би ни, пре ма род ном тлу, 
по тре ба за уко ре ње но шћу и при пад но шћу, ду жно по што ва ње на сле ђа 

2 Исто, 17.
3 Исто, 12.
4 Гор да на Ђе рић, Сми сао жр тве у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба, Но ви Сад, 

1997, 107. Ви де ти и: Бо јан Јо ва но вић, Срп ска књи га мр твих, Но ви Сад, 2002.
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и пре да ка. Ако је ве ро ва ти Ка рен Армстронг, ако је ве ро ва ти Фрој ду 
и Јун гу, у древ ним ми то ви ма кри ју се бо гат ство и сна га ко ји су екви-
ва лент ни бо гат ству и сна зи људ ско га ума. По шав ши од њих, умет ни ци 
су сто ле ћи ма отва ра ли ка пи је не све сног. Мо жда нам ти ми то ви, а ме ђу 
њи ма и ко сов ски мит, као де ци бај ке, сво јим скри ве ним по ру ка ма мо гу 
олак ша ти жи вот са дру ги ма, и са со бом са ми ма.

Ђу ра jак шић и ко сов ски мит

При ро да Ђу ре Јак ши ћа у са деј ству са „слу ча јем ко ме ди јан том“ 
зва ним жи вот, на чи ни ла је од ње га тип осо бе ко ју зо ве мо ho mo du-
plex. Био је пе сник и сли кар у исти мах; жи вео у вре ме у ко ме су се 
ци клич но сме њи ва ли за ма си ро до љу бља и на де у на ци о нал ни пре по-
род са пе ри о ди ма раз о ча ра ња, а са њао о слав ном и све тлом хе рој ском 
до бу срп ских Не ма њи ћа; по се до вао ми лост да ра, али не и усло ве да га 
у пу ној ме ри раз ви је и ис ко ри сти, по ту ца ју ћи се од не ми ла до не дра га, 
при ти снут бри гом ка ко да ис хра ни број ну по ро ди цу.

Из те рас по лу ће но сти ње го ве, из те огром не, ти тан ске сна ге ко-
ја ни је на ла зи ла се би трај но га оду шка, услед не пре кид ног дра же ња 
жи во та, на ста ла је пу ко ти на у са мом би ћу пе сни ка, по год на за на-
се ља ва ње ко сов ског ми та. Ни шта чуд но за оно вре ме и за „јед ног 
пе сни ка од ра се, пе сни ка це лим сво јим би ћем“5, ко ји је имао „оно га 
’све тог пла ме на’ ко ји су ро ман ти ча ри на пр вом ме сту тра жи ли од 
пе сни ка“6. Не ће мо по гре ши ти ако ка же мо да су пе сни ци и умет ни-
ци уоп ште, уз про ро ке, пре жи ве ли при пад ни ци оног древ ног људ-
ског пле ме на ко је је кра си ло мит ско по и ма ње све та, ко је је ми сли ло 
у сим бо ли ма и сли ка ма. 

Ре во лу ци о нар на 1848, бор ба за Срп ску Вој во ди ну, пан сла ви-
стич ка стре мље ња то га вре ме на, пат ња са бра ће у Кне же ви ни Ср би ји 
и та мо, пре ко Дри не, у ком би на ци ји са на гла ше ном ем па ти јом пе-
сни ко вом и чвр стим, не рас ки ди вим спо на ма истин ског ро до љу бља 
из не дри ли су ко сов ски мит и ко сов ске мо ти ве као не ку вр сту оп штег 
ме ста ње го вог ства ра лач ког опу са. У ње му по сто ји јед на пе сма из чи-
је се ре то ри ке на сло ва Ко со во екс пли цит но да ју са гле да ти основ не 

5 Јо ван Скер лић, Омла ди на и ње на књи жев ност (18481871), Из да вач ка књи-
жар ни ца „На пре дак“, Бе о град, 1925, 385.

6 Исто. 
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па ра диг мат ске осе Јак ши ће вог пе ва ња и ми шље ња. У њој он ла мен-
ти ра над пу стом зе мљом сво јих пра де до ва. 

Где пре ста за кон, не ста де гре ха,
Не чу јеш пла ча, не чу јеш сме ха,
У пу сту зе мљу, у сте не го ле
Ср це ме зо ве...

Та мо где не ма за ко на, не мо же би ти ни гре ха. И зе маљ ски, и они 
веч ни, Бож ји за ко ни чи ни се да су па ли у ве ли ком бо ју. Ко со во је по ха-
ра но, по ста ло је пу ста зе мља без пла ча и сме ха, а та мо где „ко сти ле же 
мно гих ‘иља да“ и где је крв „те кла це лог на ро да“ не мо же би ти ро да и 
жи во та. Зе мља пам ти. 

Мно гих ју на ка ту ко сти ле же,
Из њих се по сле ор’о из ле же,
И с овог све та го ре од ле та,
Да ја де на ше не бу до ка же.

Орао је нај че шћи, нај при сни ји, нај дра жи сим бол пе сни ков, не слу-
чај но. Он је краљ пти ца, сим бол уран ске сна ге. Ни ка да не ле ти у ја ту, 
сам је, као што је и Јак шић био. У на ве де ним сти хо ви ма он се ја вља 
у уло зи ме ди ја то ра, по сред ни ка из ме ђу овог и оног све та. Сли ка ор-
ла ко ји се из ле гао из ко сти ју се ћа нас на јед ну дру гу пти цу, пти цу фе-
никс, ко ја се ра ђа из соп стве ног пе пе ла. Има не че га фе ник сов ског у 
Јак ши ћу, ко ји го ри, кроз пе сме из го ри и по сле се из но ва ро ди, да би 
на ста вио да пе ва. Има не че га фе ник сов ског у ко сов ском ми ту, ко ји се 
не пре ста но об на вља. Још јед на реч из по ме ну тих сти хо ва упу ћу је нас 
на ве зу ор ла са пти цом фе никс: у пи та њу је при лог по сле. Он упу ћу је 
на то да се пре тран сфор ма ци је ко сти ју у ор ла не што мо ра ло зби ти. 
Пе пео, мо жда? Као у слу ча ју пти це фе никс. 

Ми сао на пре о бра жај и уз лет у ви си не има ана ло ги ју са вас кр се њем 
Си на, што се та ко ђе мо же до ве сти у ве зу са ор лом, на ста лом од ко сти ју 
ко сов ских ју на ка. Ко сов ски ју на ци су му че ни ци, ко ји су се жр тво ва ли за 
спас за јед ни це, као што је Син жр тво ван за спас људ ско га ро да. Рат ни ци 
кне за Ла за ра су се опре де ли ли за цар ство не бе ско, на ко ме уз Оца, се-
ди и Син. По твр ду за то на ла зи мо и у Рјеч ни ку сим бо ла: „Орао је сим бол 
кон тем пла ци је, а с тим је у ве зи и атри бу ци ја ор ла све том Ива ну и ње го-
ву Еван ђе љу. Не ка сред њо вје ков на умјет нич ка дје ла по ис то вје ћу ју га са 



Јасмина Вучетић92

са мим Кри стом, па орао озна чу је ње го во Ус пе ће, а кат кад и Кра љев ство. 
Ово је дру го ту ма че ње на ста ло по ми ца њем рим ског сим бо ла Цар ства, а 
бит ће и сим бол сред њо вје ков но га Све тог Цар ства. И на по кон, у псал
ми ма је он, као и фе никс, сим бол ду хов ног об на вља ња.“7 

Јед но дру го, ма ло ши ре и сло бод ни је ту ма че ње, та ко ђе уте ме ље но 
на по да ци ма из Рјеч ни ка књи жев них тер ми на, до ве ло би ор ла у ве зу са 
за штит нич ком фи гу ром оца. К. Г. Јунг ви ди у ор лу „очин ски сим бол“, 
док „у Пси хо а на ли зи Vic to ra Hu goa Char les Ba u doin на во ди да је орао 
ко лек тив ни пр во бит ни сим бол оца, му жев но сти и мо ћи“8. Уисти ну, има 
не че га очин ског у фи гу ра ма све тих ко сов ских рат ни ка... Они је су оце-
ви по то њих Ср ба.

Као што пу ста, смр ти ма на се ја на зе мља не да је зе маљ ско га пло да, 
ни чо век, ко ји је све док тих смр ти, не ма же љу да по да ри људ ски плод: 

Ви ша су де ла мо јих оче ва,
Нег’ да уз гу сле уну че пе ва –

у ре зиг ни ра ном то ну се ис по ве да Јак шић. Као и Цр њан ски, ко ји ће 
до ћи на кон ње га, ко ји ће та ко ђе има ти ис ку ство ра то ва ња и на род ног 
стра да ња и, раз о ча ран, по тра жи ти уте ху у при ро ди9, та ко ће и Јак шић, 
от кло ном од све та, уто чи шта на ћи у при ро ди и ње ним еле мен ти ма:

А кад ми ста рост ко се по чу па
Дрк ћу ћа но га већ гро бу по ђе,
Не ка ми чо век гро ба ми мо ђе –
Глас чо ве ка нек ви хар за сту па.

Пе сма Го спо ди ну Ка ри то ну Ј..., на ста ла 1856. го ди не, по све ће на је 
„Ка ри то ну (Ха ри то ну) Јо ва но ви ћу, ка сни је управ ни ку до ба ра ба ро на 
Си не, јед ног од нај бо га ти јих љу ди аустриј ске мо нар хи је. Јо ва но вић је 
био Јак ши ћев ме це на и по што ва лац ње го ве умет но сти“10.

7 J. Che va li er, A. Ghe er brant, Рјеч ник сим бо ла, На клад ни за вод Ма ти це хр ват-
ске, За греб, 1983, 459.

8 Исто. О сим бо ли ци ор ла ви де ти на стр. 459-462.
9 „Ах, ни ко не ма ча сти ни стра сти / Ни пла ме на до ста да ме не во ли: / Но са мо 

ја бла но ви ви ти / И бо ро ви пу сти по но си ти. / Но са мо ја бла но ви ви ти / И бо ро ви 
пу сти по но си ти“. / („Се ре на та“, Ли ри ка Ита ке).

10 Ђу ра Јак шић, Пе сме, Са бра на де ла Ђу ре Јак ши ћа. При ре дио, пред го вор и на-
по ме не на пи сао Ду шан Ива нић. „Сло во љуб ве“, Бе о град, 1978, 429.
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По ме ну ту пе сму Јак шић по чи ње ин тер тек сту ал ним по ве зи ва њем, 
од но сно ана ло ги јом на би блиј ско уче ње о тру ле жно сти те ла чо ве ко-
вог и на ње гов по вра так еле мен ту зе мље, као што је у Би бли ји ре че но: 
„Прах си, и у прах ћеш се и вра ти ти“. Ипак, ка же, по сто ји не што у на-
ма што оста је, што је не тру ле жно, што по ве зу је на ра шта је. 

Ти си чо век од пра ши не
У прах ћеш оти ћи –
Ал’ ће име тво је ча сно
На по том ство пре ћи.–

Ту је наш пе сник у до слу ху са Зма је вим Све тлим гро бо ви ма, али, за 
раз ли ку од Зма ја, он не раз ви ја да ље ову те зу, већ, опет се осла ња ју ћи 
на би блиј ско уче ње, за сту па ду а ли стич ки, би по лар ни по глед на свет, 
од но сно, на за гроб ни жи вот, у ко јем су су че ље ни рај и па као. Из дај-
ни ци су, ра зу мљи во, у па клу, што Јак шић, су де ћи по сти хо ви ма пе сме, 
сма тра нај те жим од свих смрт них гре хо ва. Цен трал на лич ност Јак ши-
ће ве ви зи је па кла је Вук Бран ко вић, у чи ји ће ви ла јет ићи по чи ни о ци 
ово зе маљ ских зло сти:

Од уну ка до уну ка
Стра шан суд ће сти ћи –
Бог је ве лик, зло ћу ка зни –
Мног’ ће Ву ку ићи...

Хра брост, ро до љу бље, по жр тво ва ње, вр ли не су због ко јих се сту па 
у рај, у чи јим да ро ви ма ужи ва Ми лош Оби лић. К ње му иду сви ко ји су 
до брим де ли ма се би обез бе ди ли бо ра вак у ра ју, а сво јим по том ци ма у 
ама нет оста ви ли име за хва лу и ди ку:

До бро име знаш куд иде?
– Где су Оби ли ћи...
Ту ће дру жбу име тво је
С по но сом да ди чи...

Ни је слу чај но то што је Ђу ра Јак шић иза брао овај на чин да се сво-
ме ме це ни и по што ва о цу сво је умет но сти оду жи, од но сно за хва ли на 
овај на чин: јер, „no men est omen!“ учи нас ста ра ла тин ска по сло ви ца. 
Ста ри на ро ди, чи та мо код Чај ка но ви ћа, сма тра ли су име са став ним 
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де лом чо ве ка, ду пли ка том ње го вим11. Ни је чуд но сто га што је име, као 
сим бол ег зи стен ци је и тра ја ња, по ста ло јед но од основ них пред ме та 
кле тве, као што ви ди мо у при ме ру: име ти се за тр ло!

У пе сми Ноћ у Гор ња ку по твр ђу је се за па жа ње Иси до ре Се ку лић 
да „од 1857. до 1866. го ди не, от при ли ке, до ла зи до уну тра шњег ста-
ло жа ва ња и опле ме њи ва ња пе сни ко вог“. Пе сма је на ста ла 1857, а у 
њој ек ста тич на и го то во увек до вр хун ца до ве де на емо ци ја пе сни ко ва 
тран сцен ди ра у ми стич ко ис ку ство. Ни је слу чај но ода бра на ноћ као 
до ба да на у чи ји је вре мен ски оквир сме ште на рад ња пе сме, ни ти ма-
на стир Гор њак за ме сто на ко ме ће се об ја ви ти дух све ти те ља, не ка-
да шњег кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа. Ма на стир Гор њак је за ду жби на 
кне же ва, а ноћ вре ме ка да обри си све та ко ји нас окру жу је по ста ју не ја-
сни и гу бе се у та ми. На у штрб чу ла ви да, чи ја пер цеп ци ја по ста је огра-
ни че на и усло вље на је при су ством ве штач ког осве тље ња, дру га чу ла 
по ста ју из о штре ни ја, као, на при мер, чу ло слу ха. За хва љу ју ћи сли кар-
ској при ро ди пе сни ко вој ми че сто ви ди мо при зор ис пи сан сти хо ви ма. 
У овој пе сми наш чул ни до жи вљај по диг нут је за је дан сте пе ник ви ше: 
син кре тич ном спо ју сли кар ства и по е зи је при дру жи ли су се зву ков ни 
ефек ти, тач ни је, на ша па жња је усме ре на на од су ство зву ков них ефе-
ка та, ко јих го то во да не ма. Све је не мо – „оне ми ше сте не“, „умук ну ше 
зве ри“, „не ми че се ли стак“; је ди но што ову не мост на ру ша ва је Мла-
ва, ко ја по тму ло уз ди ше... На гла ша ва ње не мо сти у на ма ства ра осе ћај 
стан ке и на прег ну те па жње, а од су ство све тло сти и зву ко ва ну жно нас 
упу ћу је на са мо ћу, ка да спо ља шње ви ђе ње усту па ме сто уну тра шњем. 
На де лу је де лат на ти ши на, екви ва лент на за тиш ју пред бу ру, што по-
твр ђу је и Јак шић, упо зо ре њем да „стра хо ви те тај не не ма по ноћ но си“. 
Ноћ је вре ме ка да спо ља шњи свет уми ре за нас, а ми би ва мо уро ње-
ни у свој уну тра шњи ко смос, спрам ко га је овај спо ља шњи ни шта ван. 
Објек ти ко ји су нам то ком да на од вла чи ли па жњу, ви ше не по сто је. 
„У са мо ћи са зре ва оно што је ори ги нал но, ле по та сме ла и нео че ки ва-
на, пе сма. Но у са мо ћи са зре ва и оно што је на о па ко, не сра змер но, 
ап сурд но и не до пу ште но“12. На јед ном, тре ну так не из ве сно сти пред 
оним не са знај ним и пре врат нич ким би ва уки нут зву ком зво на на ку ли 
и „мо ли тви цом ти јом“, а ми оста је мо за сле пље ни све ти тељ ским сја јем 

11 Во ји слав Чај ка но вић, Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра 19101924, Во-
ји слав Чај ка но вић, СКЗ – БИГЗ – „Про све та“ – „Пар те нон“ М. А. М., Бе о град, 
1994, 175.

12 То мас Ман, Смрт у Ве не ци ји, „На род на књи га“ – „Ал фа“, Бе о град, 1996, 36.
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кне за Ла за ра ко ји „до хо ди Гор ња ку“13. Де лат на ти ши на но ћи има ла је, 
ово га пу та, по зи ти ван ис ход. У су че ља ва њу све тла и та ме оли че них у 
по ја ви све ти те ља ко ји бље шта во шћу оре о ла на ме сту „где је кру на сја-
ла“ раз го ни та му, пре по зна је мо рем бран тов ски кон траст. Још јед ном 
се оспо љи ла ду а ли стич ка при ро да овог умет ни ка, још јед ном се ис под 
пе ра пе сни ка ука зао сли кар ски по тез ки чи цом. „Одав но је за па же но 
да из ме ђу Јак ши ће вих пе са ма и ње го вих сли кар ских пла та на по сто је 
не са мо мо тив ске не го и ду бље стил ске срод но сти, да је Јак шић пе-
сник у сли кар ству, али и да ње го ва по е зи ја има у се би до ста сли кар ских 
еле ме на та. Пик ту рал ност, оштри, рем бран тов ски кон тра сти све тла и 
та ме (Рем брант је био ње гов нај дра жи сли кар), ко ло ри сти ка ко ја се 
по сти же гу сти ном епи те та и ме та фо ра – то су не ке осо би не ко ји ма 
се Јак ши ће ва по е зи ја при бли жа ва ње го вим сли ка ма, што овог пе сни ка 
чи ни са мо свој ном по ја вом у на шем пе сни штву ње го вог до ба.“14 

Ако нам у мно гим сво јим сти хо ви ма Јак шић пе ва у сли ка ма, у пе-
сми Из де ла о ни це он иде ко рак да ље, и опе ва нам че ти ри сво ја сли кар-
ска плат на. Пе сник је де ла тан, за ти че мо га у про це су из ра де сли ка. 
Иако пе сма не ула зи у круг ус пе ли јих Јак ши ће вих де ла, ин те ре сант на 
је по мо ти ви ма ко ји се у њој ја вља ју. Два од че ти ри по ме ну та плат на 
при вла че нам па жњу: на јед ном је упри зо ре на Ко сов ка де вој ка ко ја по-
ји ви ном ра ње ни ке на Ко со ву по љу и тра жи ме ђу њи ма Ми ло ша Оби-
ли ћа, уза луд но. На дру гом, пе снич ки ус пе ли јем, Јак шић сли ка мај ку 
ко ја над мр твим те лом си на је дин ца, Ми ла на (То пли це), уче сни ка у 
Бо ју на Ко со ву, на дре ван на чин ис ка зу је сво ју бол, чу па њем ко се и це-
па њем оде ће. Во ји слав Чај ка но вић, пр ви срп ски исто ри чар ре ли ги је, 
у ви ше на вра та је пи сао о кул ту ко се, не са мо у па три јар хал ној тра ди-
ци ји Ср ба, већ и у оста лих па ган ских на ро да. Сма тра се, ка же он, да је 
ко са не раз двој но по ве за на са ду шом, те да сто га мо же да пред ста вља 
суп сти ту ци ју људ ске жр тве. „Оби чај да Цр но гор ка, ка да јој умре брат 
или де вер, се че ко су и оста вља на ње гов гроб [...], вр ло је ста рин ски 

13 „У тој пе сми се исто риј ско уз бу ђе ње Ђу ри но ис пе ло до ре ли ги о зне ви зи је. 
Сти хо ви има ју ри там и звук ли тур гиј ски...“, пи ше Иси до ра Се ку лић („Ђу ра Јак шић 
– суд би на и ка рак тер (пред го вор у књи зи: Ђу ра Јак шић, Пе сме – Је ли са ве та – Про
за, Срп ска књи жев ност у сто књи га, Ма ти ца срп ска – Срп ска књи жев на за дру га, 
Но ви Сад – Бе о град, 1961, 15), док Ми лан Ка ша нин за па жа да „сли ке има ју код 
Јак ши ћа си ли ну ха лу ци на ци је“ (М. Ка ша нин, „Му че ник (Ђу ра Јак шић)“, Суд би не и 
љу ди. Огле ди о срп ским пи сци ма, Про све та, Бе о град, 1968, 40).

14 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Но лит, Београд, 1983.
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[...], и по свој при ли ци је за ме на људ ске жр тве (...)“15 Стра хо та ко ју 
у на шој све сти иза зи ва по ми сао на чин жр тво ва ња жи вих и сна га ко-
ју об ред но се че ње ко се до би ја у кон тек сту от ку па жи во та до не кле је 
угро же на по дат ком на ко ји на и ла зи мо у јед ној дру гој Чај ка но ви ће вој 
сту ди ји: он твр ди да „жа лост ма те ре и се стре (раз у ме се: па три јар хал-
не мај ке и се стре) ни је при ва тан осе ћај, већ ду жност. Же на је ду жна не 
да жа ли сво га мр тва ца дис крет но, у се би, већ да ту жа лост по ка же: на-
ри ца ње, се че ње ко се, бу са ње у гру ди, ни су са мо слу чај не ек пло зи је жа-
ло сти, не го не у ми тан за кон, по знат и чу ван у це лом при ми тив ном чо
ве чан ству, и чи не је дан не раз двој но ва жан еле ме нат у кул ту мр твих“16. 
У ко јој је ме ри, пи та мо се ми, мај чи но чу па ње ко се и ки да ње оде ће део 
об ред ног на чи на ис по ља ва ња бо ла, а ко ли ко ње гов вла сти ти емо тив ни 
из раз? Ко ли ко је Јак ши ћу, као че ду рав ни це, ро ђе ном у по ро ди ци све-
ште ни ка, у Срп ској Цр њи, у Ба на ту, био бли зак овај об ред ни ри ту ал? 
Су де ћи по за вр шним сти хо ви ма пе сме, ре кли би смо да је Јак шић био 
бли жи мо дер ним дру штви ма, ко ја су усво ји ла не ке древ не обра сце по-
на ша ња, опле ме њу ју ћи их но вом емо ци јом и но вим зна че њем: 

– Ах, свр ши ћу и то ли це –
Ал' ти, ту жна мај ко ја да,
Не ћеш ниг де и ни ка да 
збри сат су зе жа ло сни це.

Ако Ср би ја, Бо сна и Хер це го ви на Јак ши ће вог до ба ни су би ле у 
ста њу да уто ле не у то љи ву жеђ пе сни ко ву за сло бо дом, Цр на Го ра 
је сте, јер: „ле ген дар на Цр на Го ра ни ка да ни је пла ћа ла по рез Тур ци ма, 

15 Во ји слав Чај ка но вић, Ста ра срп ска ре ли ги ја и ми то ло ги ја, СКЗ – БИГЗ – 
„Про све та“ – „Пар те нон“ М. А. М., Бе о град, 1994, 74. По не где у све ту још увек 
ни је из у мр ла тра ди ци ја при но ше ња људ ских жр та ва на кон смр ти бли жњих. У не ким 
кра је ви ма Ин ди је још увек је жи ва тра ди ци ја спа љи ва ња же на на ло ма чи за јед но са 
по кој ним му жем. Ове же не тим чи ном по ста ју са ти.

16 Ви де ти на по ме ну бр. 11, стр. 104. Се ти мо се мла де Ђур ђе ви це, ко ја је на вест 
о смр ти му жа, де ве ра и бра та на шла на чи на да у окви ру стро гих па три јар хал них ка-
но на сво ме бо лу да лич ни пе чат: у па три јар хал ном све ту, чи ном уда је, муж по ста је 
же нин го спо дар, де вер је на дру гом ме сту по ва жно сти, а брат на по след њем. У ре-
до сле ду на бра ја ња сво јих бли жњих, ми опа жа мо њи хо ву хи је рар хи ју у со ци јал ном 
жи во ту же не. Она је „За Ђур ђем... ко су од ре за ла, / За ђе ве ром ли це на гр ди ла, / А за 
бра том очи из ва ди ла“. На овај на чин, Ђур ђе ви ца је ис пу ни ла оче ки ва ња за јед ни це, 
али је у исто вре ме, ве ли чи ном и зна ча јем при не се не жр тве по ка за ла ко јој је у ср цу 
на пр вом ме сту.
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а Ср би ја га још увек пла ћа; Цр на Го ра не пре ста је ра то ва ти или бар че-
то ва ти са ве ков ним крв ни ком, а Ср би ја ћу ти и тр пи, већ пе де сет го ди-
на, и на ње ним гра до ви ма још се ви је за ста ва са мр ским по лу ме се цом! 
У Цр ној Го ри, вла дар пе ва ка ко је до шао час да се го ни азиј ска ’ку га’ 
с ’ог њи шта ми лог’, у Ср би ји пра ви тељ стве ни пе сник Ма ти ја Бан пе ва 
оде Сул та ну ’про све ти те љу Ис то ка’“17.Упра во то је био раз лог што је 
у то вре ме сма тра на ле ги тим ним на след ни ком Не ма њић ког цар ства. 
Ње ни ге о граф ски, али и пе снич ки вр хо ви, ис пи ри са ли су го то во све 
ро ман ти ча ре да пе ва ју у сла ву Цр не Го ре. Јак ши ће ва пе сма Оси ли се 
та ко ђе је из раз бес крај не љу ба ви пе сни ко ве пре ма овој кр ше ви тој зе-
мљи, ко ја је по пут оног ора ха о ко ме пе ва Ње гош, „воћ ке чуд но ва те“, 
ко ји Тур чин ни је сло мио, већ је на ње му зу бе по ло мио. Не про ход ност 
цр но гор ских го ра би ла је фа тал на за осман лиј ског за во је ва ча, ко ме „о 
сте ни сла ба но га кле ца“, чи ме се по твр ђу је исти ни тост сти хо ва Ива на 
Ма жу ра ни ћа из Смр ти Сма илаге Чен ги ћа:

Оро гње здо врх Ти мо ра ви је,
Јер сло бо де у рав ни ци ни је.

И ов де пе сник ко ри сти сво је оми ље не мо ти ве ка ко би ис ка зао 
лич ни став пре ма при пад ни ци ма су ко бље них вој ски: кр во лоч ни ти гар, 
„љу та зве ри“ сим бо ли ше Тур ке, док су Цр но гор ци пред ста вље ни као 
„ор ло ви ћи“. Иако је и орао кр во лоч на пти ца, ње го ва мо гућ ност да се 
ви не у ви си не чи ни га су пер и ор ни јим у од но су на ти гра. Ти гар је моћ-
на жи во ти ња из по ро ди це ма ча ка и нај те жа мач ка у при ро ди, из ра зи ти 
ин ди ви ду а лац, су пер и о ран и не за ви сан. Ме ђу тим, баш ње го ва те жи на 
и при ко ва ност за зе мљу чи не га ин фе ри ор ним у од но су на ор ла. Орао 
је лак. Упра во та ла ко ћа, спо соб ност ле та и вер ти кал ног кре та ња кроз 
нео ме ђен про стор екви ва лент ни су те шко до сти жном осе ћа ју сло бо-
де. И у пе снич ком, и у људ ском сми слу, пој мо ви ле та, ла ко ће, ви си не и 
по јам сло бо де, ко ји их об је ди њу је, ве што скри ве ни иза сим бо ла ор ла, 
би ли су нео п ход ни ка ко би се лак ше под нео те рет жи во та.

По се бан ци клус пе са ма чи не Јак ши ће ве при год не пе сме, пи са не у 
сла ву срп ских вла да ра, или ка квим дру гим згод ним по во дом. Ко сов ске 
мо ти ве на ла зи мо у сле де ћим пе сма ма по ме ну тог ци клу са: Пр во зва ни 
Ан дри ја 1858 (Скуп шти на ри ма Све то ан дреј ске скуп шти не); 12. де
кем бар 1858. у Бе о гра ду; По вра так кне за срп ског Ми ло ша Обре но ви ћа I 

17 Јо ван Скер лић, нав. де ло, 182.
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на вла ду у Ср би ји; Кне зу срп ском Ми ла ну М. Обре но ви ћу IV кад се 17. фе
бру а ра 1878. год. са бој ног по ља вра тио; <О про сла ви 10. ав гу ста 1878. 
го ди не>; <О про сла ви 10. ав гу ста 1878. го ди не><Раз би је на>. Ан га жо ва-
ност Јак ши ћа као пе сни ка ко ју нам по твр ђу је сти хо ви ма „Пуштô сам 
му ње, гро мо ве / Пу штао пе сме јед – / Не би’ л’ у ва ше до мо ве / Увео 
бој ни ред“ у јед ном дру гом све тлу се по ка зу је у по ме ну тим пе сма ма. У 
њи ма, за раз ли ку од ње го вих „убој них“, ро до љу би вих пе са ма, из о ста је, 
за ње га ти пич на бај ро нов ска ат мос фе ра. Пе сме су ис пе ва не ек ста тич-
ним то ном, а Ко со во се у њи ма спо ми ње у све тлу об но ве ста ро га срп-
ско га цар ства, ка ко би се по ка за ло да Ср би ја има до стој не на след ни ке 
у ло зи Обре но ви ћа.

Пр ве жр тве су еп ска пе сма Јак ши ће ва ис пе ва на у част Пр вог срп-
ског устан ка, у ко јој на ла зи мо је дан ко сов ски мо тив – у пи та њу је сен 
Ми ло ша Оби ли ћа ко ја се ја вља но ћу и бла го си ља хај ду ка за „слав ни 
грех“ Што учи ни по ду бра ви / Са кр ва вом де сном ру ком. Чи та ју ћи на ве-
де не сти хо ве, на ме ће нам се раз ми шља ње о гре ху и ње го вој при ро ди. 
Пр ва Бо жи ја, хри шћан ска за по вест гла си : „Не убиј!“ Ср би су у до ба 
Пр вог срп ског устан ка и у Јак ши ће во до ба, као и у до ба Ми ло ша Оби-
ли ћа већ уве ли ко ис по ве да ли пра во слав ну ве ру, али ко сов ски ју нак 
ипак бла го си ља хај ду ка кр ва вих ру ку. Шта нам то го во ри? Чи ни се да 
је оправ да ност и при хва тљи вост од ре ђе ног чи на у на шем, ово зе маљ-
ском, оп се ном све ту про мен љи ва и усло вље на окол но сти ма, а да ли је 
та ко и у оном дру гом све ту, ко ји нас све јед но га да на че ка, оста је нам 
да ви ди мо...

„Ја не мам иде је, већ оп се си је. Иде је мо же има ти сва ко. Оне ни су 
ни ко га уни шти ле“, чи та мо у При руч ни ку о стра сти Еми ла Си о ра на18. 
Ка ко би се ово за па жа ње мо гло при ме ни ти на мит, и на ко сов ски мит 
Јак ши ће вог и на шег до ба? Чи ни се да су идеј на под ло га ми та и оп сед-
ну тост ми том две по ле јед не ствар но сти. Узе те у ра зум ној ме ри и на 
ис пра ван на чин, скри ве не иде је ми та има ју, по пут ле ка, ис це љу ју ће 
деј ство. Уко ли ко пре ра сту у оп се си ју, као и сва ки лек, по чи њу да тру-
ју. Еро тич но, жи во то но сно на хо ђе ње њи хо во та да нео сет но и на мах 
пре ра ста у та на тич но, сле по во ђе но иде јом смр ти. Ве шти на жи вље ња, 
чи ни се, кри је се у спо соб но сти са ко јом се де лом ра ђа, а ко ја се де лом 
раз ви ја и учи, да се ба лан си ра на иви ци су че ље них крај но сти еро са и 
та на то са, иде ја и оп се си ја, до бра и зла... Ђу ра Јак шић је био оп се сив но 

18 Емил Си о ран, При руч ник о стра сти, иза брао и са ру мун ског пре вео Пе тру 
Кр ду, Цен тар за кул ту ру, Еди ци ја Бра ни че во, По жа ре вац, 2009.
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би ће. Ње гов сан о сло бод ној Ср би ји до био је сна гу и сра зме ру оп се-
си је ко ја га је у два на вра та на го ни ла да се осим пе ром, про тив угње та-
ча бо ри са оруж јем у ру ци: пр ви пут, у Ре во лу ци ји 1848, а дру ги, ка да 
је бо ле стан оти шао на дрин ско бо ји ште, на кон че га је вр ло бр зо пре-
ми нуо у 48. го ди ни жи во та. Сло жи ће мо се са Иси до ром Се ку лић: нај-
ве ћи тра ги зам пе сни ков огле да се у то ме што ни је на у чио жи ве ти.
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Ja smi na VU ČE TIć 

KO SO VO MYTH IN THE PO E TRY  
OF ĐU RA jAK šIć

Sum mary

The aut hor of this pa per starts from the ge ne ral over vi ew on the im por tan ce 
and fun ction of myth and its po si tion in our ti me, and in clu ding the po si tion and 
im por tan ce of Ko so vo myth in the light of the cul tu ral and na ti o nal iden tity of 
Serbs as well. The su bject of furt her analysis is the po e try of Đu ra Jak šić in which 
the pre sen ce of Ko so vo myth and mo ti ves are no ti ced and emp ha si zed. A spe cial 
at ten tion is paid to the analysis of the una vo i da ble po e tic symbol of Đu ra Jak šić, 
eagle, and the mo ti ve of the night, na mes or tra di ti o nal ri tual pro ce du res of the 
ha ir cut af ter the de ce a sed one in the con text of Jak šić’s po e try. 

Key words: Đu ra Jak šić, myth, Ko so vo myth, Ko so vo mo ti ves, po e try, ro-
man tism.

Рад је пре дат 14. ок то бра 2011. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.



Ма ри ја ЈеФ ТИ МИ Је ВИћМИ ХАЈ ЛО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

МУ ДРОСТ, ЛЕ ПО ТА И ХАР МО НИ ЈА**

(О за сно ва но сти есте тич ког ту ма че ња Саре 
Пе тра Са ри ћа)

Ап стракт: По ла зе ћи од чи ње ни це да есте ти ка спа ја књи жев ност и 
фи ло зо фи ју, аутор у ра ду, пре ко есте тич ких ка те го ри ја му дрост, ле по та и 
хар мо ни ја, от кри ва ка ко је ро ман Са ра оства рен у ду ху фи ло зоф ског про-
ми шља ња све та и сми сла чо ве ко вог ме ста у ко смич ком по рет ку ства ри, 
при че му се гно сти ци стич ка по е ти ка из два ја као до ми нант на. 

Кључ не ре чи: Пе тар Са рић, Са ра, есте ти ка, есте тич ке ка те го ри је, му-
дрост, ле по та, хар мо ни ја, Књи га, епи фа ни ја, гно сти ци зам.

„есте ти ка је под ло жна про ме на ма. То сви зна мо и
ви ди мо. Пре ма то ме, бо ри ти се за 'по бе ду' и над моћ
јед не од ре ђе не есте ти ке исто је от при ли ке бо ри ти се
за по бе ду и уста ље ње јед ног од че ти ри го ди шња до ба“

Иво Ан дрић

У при сту пу раз ма тра њу есте ти ке јед ног књи жев ног де ла или есте-
ти ке јед ног пи сца тре ба по ћи од са мог од но са књи жев но сти и фи ло-
зо фи је. Фи ло зо фи ја као вр хов на ду хов на ди сци пли на по ста вља пи та-
ња сми сла све га по сто је ћег. Књи жев ност као умет ност се та ко ђе ба ви 

УДК 821.163.41.09-31 Сарић П.

* Ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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пи та њи ма сми сла чо ве ко вог по сто ја ња. На ро чи ту па жњу фи ло зо фи ја 
је усме ри ла на књи жев но де ло по чет ком XX ве ка, ка да је фе но ме но-
ло ги ја као фи ло зоф ска ори јен та ци ја по ну ди ла сво је пре ми се у фи ло-
зоф ском при сту пу књи жев но сти. „Те пре ми се: ми са о на ак тив ност, 
као свест о све ту и усме ре ност те све сти на су шти не, има ле су ве ли ки 
зна чај за це ло куп ну ду хов ност то га и ка сни јих вре ме на, па и за на у ку 
о књи жев но сти, по себ но за ње ну ме то до ло ги ју“, пи ше Ми ло слав Шу-
тић у тек сту „Фи ло зоф ско-есте тич ка осно ва ту ма че ња књи жев но сти“.1

Ако по ђе мо од ста ва да по сто је две вр сте ми шље ња: ми шље ње у пој
мо ви ма и ми шље ње у сли ка ма, од но сно пој мов но и сли ков но ми шље ње, 
он да се фи ло зо фи ја за сни ва на пој мов ном ми шље њу, а књи жев но де ло 
на сли ков ном ми шље њу. Од но сно, „ако је фи ло зоф ска пој мов ност ап-
стракт на, сли ков ност књи жев ног де ла је кон крет на. Кон крет ност је 
чул ност, и, по ла зе ћи од те чул но сти, књи жев но де ло све ви ше из ми че 
фи ло зоф ској пој мов но сти усме ре ној пре ма оп што сти и пре ма ап страк-
ци ји“2. По што је фи ло зо фи ји свој стве на пој мов на спо зна ја, есте ти ци је 
свој стве на спо зна ја умет но сти (књи жев но сти) као не че га у осно ви чул-
ног, да кле, чул на спо зна ја. Оту да се есте ти ка ја вља као ди сци пли на ко ја 
спа ја фи ло зо фи ју и књи жев ност, пре ва зи ла зе ћи њи хо ве раз ли ке, а исто-
вре ме но ну ди пој мо ве ко ји фи ло зо фи ју по ве зу ју са књи жев ним де лом.3

Пол Ва ле ри је есте ти ку схва тао као на у ку о ле пом, с јед не стра не, а 
са дру ге, као на у ку о осе ћа њи ма. Пре ма то ме, ле по и осе ћа ња као пред-
мет есте тич ког ис тра жи ва ња по ве зу ју умет нич ка, тач ни је књи жев на 
де ла са све том. Из то га про из и ла зи да су естет ско и ле по оп шти пој мо-
ви или есте тич ке ка те го ри је пу тем ко јих се фи ло зо фи ја пре ко есте ти ке 
на пра ви на чин при бли жа ва те о ри ји књи жев но сти. Хе гел је из јед на ча-
вао ове две ка те го ри је, на зи ва ју ћи естет ско ме та ка те го ри јом. 

Есте тич ки при ступ под ра зу ме ва де ло јед ног пи сца у це ли ни, јер се 
та квим при сту пом ар ти ку ли шу и екс пли цит на и им пли цит на есте ти ка 
то га пи сца. Ова кав при ступ под ра зу ме ва пре све га „ме то до ло шку 'упо-
тре бу' по је ди них есте тич ких ка те го ри ја, што је у скла ду са прин ци пи ма 
'но ве он то ло ги је', као ме то до ло шког ис хо ди шта на у ке о књи жев но сти“4. 
Есте тич ка осве тља ва ња јед ног књи жев ног де ла нај у спе шни ја су код оних 
пи са ца ко ји су у са мим сво јим де ли ма, екс пли цит но или им пли цит но,  

1 Ми ло слав Шу тић, Тра га ње за ме то дом, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, 176.
2 Исто, 177.
3 Исто, 178.
4 Исто, 218.
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ука за ли на сво је есте тич ко опре де ље ње. На тај на чин отва ра се мо гућ-
ност са гле да ва ња есте ти ке јед ног пи сца у свом то та ли те ту. Ме ђу тим, 
уко ли ко је пи шче вих екс пли цит них ука зи ва ња на соп стве ну есте ти ку ма-
ло или их уоп ште не ма, она се мо гу са гле да ти у са мом књи жев ном де лу, 
чи ји еле мен ти, као об ли ци књи жев не умет но сти, че сто зна чај но бо га те 
основ не есте тич ке пој мо ве.5

*
Ту ма че ње есте ти ке јед ног књи жев ног ства ра о ца у бо гат ству са др жа-

ја и зна че ња нај за хвал ни је, и нај че шће нај у спе ли је, је сте код оних чи ја је 
ви зи ја све та би ла ин те грал на, ко ји су на сто ја ли да свет са гле да ју и де фи-
ни шу као ин те грал ну по ја ву. Ова осо би на свој стве на је ве ли ка ни ма ду ха 
и ума ка кав је био Ан дрић, ко ји је сма трао да ин те гра ли стич ки при ступ 
га ран ту је и от кри ва ње и опе ри са ње су шти на ма. Жан ров ски по сма тра но, 
ро ман пру жа нај ве ће мо гућ но сти ин те грал ном схва та њу све та, на ро чи то 
због чи ње ни це да је то „син те тич ки об лик умет нич ког ства ра ња“6.

Књи жев ник Пе тар Са рић је сво јим ро ма неск ним оства ре њи ма 
ви ше те жио ин те гра ли стич ком са гле да ва њу све та, не го што је те по-
ку ша је до вео до кра ја.7 Ме ђу тим, ње го ва оства ре ња ну де мо гућ ност 
ту ма че ња есте ти ке пре ко од ре ђе них есте тич ких ка те го ри ја, чи ме се 
про бле ма ти зу ју пи та ња свој стве на не са мо ве ли ким књи жев ним де ли-
ма, већ и пи та ња свој стве на са мој фи ло зо фи ји. Од свих ње го вих ро-
ма на, на ро чи то је Са ра оства ре на у ду ху фи ло зоф ског про ми шља ња 
све та и сми сла чо ве ко вог ме ста у ко смич ком по рет ку ства ри. То тра-
га ње има гно се о ло шки ка рак тер. Гно са (грч ки: γνώσις гно сис – зна ње, 
са зна ње, спо зна ја, увид) се нај че шће упо тре бља ва да озна чи ду хов но 
зна ње про све тље ног чо ве ка, ко је се опи су је као не по сред но ис ку стве-
но са зна ње о нат при род ном или бо жан ском.8 

5 Ми ло слав Шу тић, Ве тар и ме лан хо ли ја, Ин сти тут за књи жев ност и умет-
ност, Бе о град, 1998, 156.

6 Ра до мир Ива но вић, Те шко ће ту ма че ња књи жев ног де ла, Је дин ство, При шти-
на, 1979, 40.

7 Об ја вио је сле де ће ро ма не: Ве ли ки ахав ски трг (1972), Су тра сти же Го спо
дар 12 (1979, 1981), Де чак из Ла стве (1986), Пе тру ша и Ми лу ша (1990), Са ра 
(2008). Са рић је пр ви срп ски пи сац са Ко со ва и Ме то хи је чи је је де ло, по сле Гри-
го ри ја Бо жо ви ћа, об ја вље но у чу ве ном ко лу Срп ске књи жев не за дру ге.

8 Гно сти ци су, по ред ве ре, на гла ша ва ли и ва жност са зна ва ња о ду хов ним ства-
ри ма. Они сма тра ју да су љу ди бо жан ске ду ше за ро бље не у ма те ри јал ном све ту. 
Ма те ри ја је ство ре на од стра не не са вр ше ног или злог би ћа, Де ми јур га, ко ји се 
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Сâм ро ман не ну ди зна чај но мно го ауто ро вих екс пли цит них ука-
зи ва ња на соп стве ну есте ти ку, али њих има знат но ви ше у Са ри ће-
вим од го во ри ма и јед ном ин тер вјуу у ра дио еми си ји Умет ност жи во
та9, ко ји мо гу би ти кључ за ту ма че ње ње го ве есте ти ке и гно се о ло шке 
по е ти ке.

Кре а тив ни ну кле ус Са ри ће вог ства ра ла штва ве зан је за по че так 
(ства ра ње све та, Би бли ју, ме сто ро ђе ња, де тињ ство, исто ри ју), јер 
„по ри је кло је циљ“, твр ди Те о дор В. Адор но10. На то је и сâм Са рић 
ука зао:

„Без по чет ка, без ње го вог за мет ка, не отва ра се ни ми сао. Ни 
Зе мља, ни Не бо, ни Све тлост, ни Та ма. По чет ку прет хо ди по че так 
ко га, не кад ду же, не кад кра ће, ни смо све сни. Тај по че так, ка сни је, 
пре ла зи у нај о бич ни је до га ђа је ко је се хи ља да ма го ди на по на вља. 
Та ко је, на при мер, с на шим на стан ком, ро ђе њем. Тек с њим раз ли-
ке, јед на за дру гом, из ла зе на ви де ло. И ми, што се раз ли ке мно же, 
све ви ше ли чи мо на се бе. Де тињ ство, ако би тра ја ло ко ли ко и жи-
вот, мо гли би смо, услов но, по де ли ти на два де ла, или [...] на два по-
чет ка: пр ви у ком на ша чу ла при ма ју и де по ну ју све што се око нас 
и с на ма де ша ва, сав свет у ко ји смо та ко из не над но, и бол но, па ли; 
и онај дру ги ко ји пре по зна је и уре ђу је наш ра зум, онај у ком, де-
ши фру ју ћи део оно га што смо у пр вом по чет ку упи ли у се бе, вла да 
ра зум. Та ко, ни пи са ње ни је ни шта дру го до од го не та ње тог пр вог 
по чет ка ко ји на зи ва мо де тињ ством.“11

На по че так као ис хо ди ште све та и све га у ње му ука зу је и не ко ли-
ко по да та ка о са мом ро ма ну: ро ман има ја сно де фи ни сан хро но топ 
– ме сто пи шче вог ро ђе ња и де тињ ства – цр но гор ско се ло Ба ња ни12; на 

че сто по и сто ве ћу је са Бо гом Ста рог за ве та, на су прот Бо гу Но вог за ве та. Гно сти-
ци зло по и сто ве ћу ју с ма те ри јал ним, а до бро с ду хов ним све том. Они сма тра ју да 
се чо век мо ра окре ну ти се би и по све ти ти му дро сти (со фи ји), да би спо знао свет и 
осло бо дио се ње го вих око ва. (http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Гно сти ци зам).

9 Ра дио-еми си ја Умет ност жи во та, 12. 04. 2009. (www.umet nost zi vo ta.net/24-
pe tar-sa ric.htm)

10 Te o dor V. Ador no, Este tič ka te o ri ja, No lit, Be o grad, 1979.
11 Умет ност жи во та, 12. 04. 2009.
12 О Са ри ће вој искон ској ве за но сти за де тињ ство по твр ђу ју и број ни то по-

ни ми ко је је он угра дио у сво је де ло: Шу мља та до ли на, Цр ве на сти је на, Ви си тор, 
Ми ру ше, Ко ри та, За но вет на гра ди на, Со ми на, Вра ни ца, Су ва Ри је ка, Гра бо ва 
гла ви ца, Пан ду ри ца, Рав но бр до, Про си на, Опут на Ру ди на, Ве ли мље, Цр ни Кук,  
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очи глед ну би блиј ску ко но та ци ју ука зу ју и име на глав них ли ко ва ро ма-
на – Ја ков и Са ра; епи цен тар нај ва жни јих до га ђа ја у ро ма ну де ша ва се 
у Шу мља тој до ли ни, ко ју Са ра на зи ва Рај ским вр том (јер она то и је-
сте). Осим би блиј ске, ро ман има ја сно из ра же не исто риј ске око сни це. 
Ко сов ска бит ка и ко сов ски мит од ре ђу ју ка рак тер и суд би ну свих ју на-
ка ро ма на. Јер, „ро ђе њем смо отуд гдје смо се ро ди ли, а ду шом, уви јек 
и без из у зет ка, са Ко со ва!“ (64)13 и ни ко не мо же ре ћи ко ли ко се пу та 
и ко ли ко ће се још пу та по но ви ти Ко со во. Овај исто риј ски и ет ноп си-
хо ло шки фон зна чај на је ди мен зи ја Са ри ће вог ро ма на, јер од ре ђу је не 
са мо лич не суд би не по је ди на ца, већ и ко лек тив не суд би не на ро да. Он 
је ве о ма бли зак ис ка зу Јо ва на Н. Стри ко ви ћа ко ји ка же да „кад ве тар 
оду ва 'ци ви ли за циј ску пра ши ну' са нас оста је мо у свом еле мен тар ном, 
на сцент ном об ли ку су че ље ни са Ко со вом и Ми ло шем“14. Исто риј ско 
осе ћа ње и ко лек тив но пам ће ње од ре ђе ни су са мим на шим ро ђе њем 
(не про мен љи ва кон стан та – прин цип ап со лу ти за ци је), али су но си о ци 
и ко лек тив не пси хо ло ги је на ро да: „Ма ли на ро ди (ка кви су бал кан ски), 
из де ље ни и ме ђу се омра же ни, има ју бур ну исто ри ју ко јом се на дах-
њу ју; ко јом ма шу и пре те; ле че рат не ра не; хра не ду шу; њи хо ва мр жња 
пре ма су се ду, и кад су с њим у нај ве ћој сло зи, ти ња; без пре тва ра ња 
сво јих по ра за у по бе де – не би пре жи ве ли...“(64).

Јед на од кључ них есте тич ких ка те го ри ја ко ја у ве ли кој ме ри ар ти-
ку ли ше чи та ву Са ри ће ву есте ти ку је сте му дрост. Му дрост је ве за на за 
Књи гу као из вор са вр ше ног зна ња. Она је ар хе тип о ко ме го во ре му-
дра ци ди нар ских па три јар хал них за јед ни ца. Књи га и Са ра су у од но су 
узрок – по сле ди ца (прин цип ка у зал но сти). „Ко ји ра зу мјед не Књи гу, 
упо знао је Са ру; ко ји упо зна Са ру, ра зу мио је Књи гу!“ (79). Чи та лац 
је у ди ле ми: да ли Са ра го во ри му дро за то што го во ри „из Књи ге“, или 
су му дро сти у књи зи по твр да Са ри них ре чи. О то ме Са рић пи ше:

Цр кви це, Вра ћа но ви ћи, Ви лу си, Под бо жур, Под љут, Рав на пло ча, Кле нак, Стра-
жи ште, Се дло, Де бе ла Ко са, Мач ков ка мен, Пе тров цер, Пи то ми гра дац, Из гор је ли 
дуб, Сјед ник, Ђи со ви на, Ма ри на ла зи на, Гр ба во осо је, Ја се но во, Ши ро ка про до, 
Ду бо ка ру па, Ко кот, Пи ла то вац, Де ле у ша, По че ко ви ћи, Це ро ви ца, Бро ћа нац, Ду-
бо чак, За слап, Гра хо во, Спи ла, Гор њи Ту пан, Па реж, Ве ле сто во, Грд не ру пе, При-
је лаз, Ора хо вац, Кло бук, Ва ган до, Об ре но ва до ли на, Скор ча го ра, Сред ња ор ни ца, 
Али па ши но бр до.

13 Сви ци та ти из ро ма на Са ра на ве де ни су пре ма сле де ћем из да њу: Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, 2009.

14 Јо ван Н. Стри ко вић, „Те ско ба у на шим про сто ри ма“, збор ник Са вре ме на 
срп ска про за, 2-3, но вем бар 1989, Тр сте ник, 50.
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„Са ри на Књи га уве ћа ва тај ну о Са ри. Она је ње на Би бли ја. За-
хва љу ју ћи и њој, Са ри на фи зич ка и ду хов на ле по та под јед на ко иза-
зи ва ју и ди вље ње и страх. Са ри на Књи га, као и са ма Са ра, за јед но 
нам по ма жу да за ви ри мо у се бе и да се у том без да ну, или ко смо су, 
са свим не из гу би мо – стал но пи та ју ћи се, у чу ду, да ли то на шта смо 
на и шли при па да на ма, да ли смо то ми?“15

Књи га сто ји из ме ђу Са ре и не пи сме них Ву ко ти ћа, па и чи та вих Ба-
ња на. Она са др жи исти ну о Ба ња ни ма, јер „све му ме ња лик и об лик“ 
(79), али као и све ве ли ко и не по зна то, иза зи ва страх: „Ви ше стра ху-
јем од ње не Књи ге, но од ње“ (29). За хва љу ју ћи Књи зи као гло бал ном 
сим бо лу зна ња и му дро сти, у ро ма ну је ла ко уочи ти да по сто је два 
ја сно из ди фе рен ци ра на сло ја: сим бо лич коме та фо рич ки слој и ма ни
фе стант ни или тран спа рент ни слој. Од нос ви дљи вих и има нент них 
зна че ња, тек сту ал них и кон тек сту ал них је у не по сред ној ве зи и „чу ва 
па ри тет зна че ња, би ло да се ра ди о ви зи ји жи во та ју на ка ро ма на, би-
ло о екс пли цит но ис ка за ној ви зи ји жи во та са мог ро ман си је ра“16. Од-
но сно, ро ман си јер је усво јио „мо дус дво стру ке ар ти ку ла ци је све та“17 
ко ји по ти че од Аве рин це ва, а од но си се на сво је вр сну по ла ри за ци ју 
из ра же ну на свим пла но ви ма: исто риј ском (овај век – бу ду ћи век), 
ко смо ло шком (зе маљ ско – не бе ско) и он то ло шком (ма те ри ја – дух). 
Та по ла ри за ци ја је у сред њем ве ку би ла из ра же на и на пла ну зна ња и 
пи сме но сти: за раз ли ку од „ни жег“ зна ња, „зе маљ ског“ и „по чо ве ку“, 
те жи ло се зна њу „уз ви ше ном“, „ду хов ном“, „уну тра шњем“, до ко јег се 
до ла зи ло те о ло шком уче но шћу и аскет ском прак сом. Та кво зна ње се 
по сти же по мо ћу Ре чи (ло го са), Бо га као ин те лек ту ал ног и ап со лут-
ног ду хов ног прин ци па. Та кву би нар ну опо зи ци ју зе маљ ско – не бе ско, 
ра зум но – осе ћај но, пре по зна је мо у ре чи ма Са ри не Књи ге: „Ра зум ном 
и про ра чу на том све је уна при јед ре че но и озна че но; он је [...] као ри-
је ка ко ја се ни кад ни је из ли ла из сво га ко ри та, и ко ја не зна за ток ван 
сво јих оба ла; ни је му да то да ви ди што при је ње га ни ко ни је ви дио; да 
се чу ди; да се ра ду је. Оно ме дру го ме, ко ји је раз ва лио оба ле и оти снуо 
се да ле ко од њих, у не из вје сност, про ђе жи вот у тра га њу и лу та њу; у 
по бу ни; у сло бо ди и љу ба ви!“ (188).

15 Умет ност жи во та, 12. 04. 2009.
16 Ра до мир Ива но вић, нав. де ло, 48.
17 С. С. Аве рин цев, ци ти ра но пре ма: Ди ми три је Бог да но вић, Исто ри ја ста ре 

срп ске књи жев но сти, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1980, 37.
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У том кон тек сту мо же се са гле да ти ја сно из ра же на гра ни ца из ме ђу 
Са ре и ње них са вре ме ни ка, ко ји не ма ју раз у ме ва ње, а ни зна ње, да би 
при хва ти ли „ви шу исти ну“ (Бо га), већ за ве де ни иде о ло ги јом спа љу ју 
Књи гу: „Пе то кра ка зве зда на ме сту ча сног кр ста“ (342) – ства ра ју ћи 
свет без Бо га. Спа љи ва ње Књи ге ни је, ме ђу тим, зна чи ло и пот пу но од-
ба ци ва ње Бо га: „Све их је ви ше ко ји го во ре из ње“, „сви ће мо јед ног 
да на го во ри ти из Са ри не Књи ге“ (165), на шта упу ћу ју и ре чи са мог 
ро ман си је ра у по ме ну том ин тер вјуу:

„И по ред свих чо ве ко вих стран пу ти ца и из о па че но сти, до ћи ће 
Са ри но вре ме. Без ве ре у ње гов до ла зак сви за ко ни, и они мо рал ни, 
пре ста ли би да ва же, јер би смо са ми се би пре су ди ли. Јед ног да на, 
кад 'на гро бљу из ник не цви је ће', сви ће се по зи ва ти на ње не ре чи 
(у ко је су угра ђе ни и ње на смрт и спа љи ва ње ње не Књи ге) и то на 
оне ре чи ко је су ње ни са вре ме ни ци нај ви ше осу ђи ва ли. А из спа ље-
не Књи ге го во ри ће се на и зуст. Гре шку, ко ју не ма мо ко ме при пи са-
ти до Твор цу, јед ног да на ис пра ви ће исти, или не ки дру ги, Тво рац. 
Све јед но, ко ји.“ 

На Књи зи се, да кле, ба зи ра чи та ва есте ти ка му дро сти у ро ма ну. 
Из ме ђу Књи ге и Са ре на ла зи се ро ман си јер при по ве дач, због че га ро-
ман до би ја (ауто)ре фе рен ци јал ни аспект. И нај па жљи ви ји чи та лац се 
че сто на ђе пред пи та њем: чи је ре чи чи та? Је су ли оне Са ри не, ре чи 
из Књи ге, или са мо при по ве да че ва му дра за па жа ња, јер ће и он (пи-
сац), као и сви, „го во ри ти из Са ри не Књи ге“. То се на ро чи то од но-
си на крат ке гном ске ис ка зе и епи гра ма тич не фор ме му дрих из ре ка: 
„Има при ча ко је се са ме пам те“ (45), „...без не прав де ни је мо гу ће по-
зна ти прав ду“ (45), „Реч је ство ре на за лаж“ (51), „Исти ни сме та гла-
сна ри јеч“ (59), „Не срећ ни ци жи ве од ту ђе не сре ће“ (61), „...крај њег 
ми шље ња се тре ба чу ва ти. Крај ност је ме сто зло чи на“ (61), „При чи 
тре ба ју круп на зби ва ња“ (62), „Нај си гур ни ји је Бож ји за клон; то је за
клон од стра ха“ (62), „До бро твор је Бож ји ик сан“ (63), „Љу бав пре ма 
свом ро ду ве ли ка је ко ли ко и мр жња пре ма ту ђи ну“ (65), „Кад је го ди-
на мед на, не зна чи да је и дру го ро ди ло“ (66), „...ре чи тре ба са че ка ти. 
Ду жи на че ка ња ме ри њи хов зна чај и те жи ну“ (77), „Нај бо ље се слу ша 
оно че му прет хо де иш че ки ва ње и страх“ (78), „По не што чо вјек и од 
се бе кри је. И зе мља има уши“ (81), „По не кад се по моћ, ко је не би би-
ло ни у дру гим ре чи ма, скри ва у ћу та њу“ (93), „Очи ко је во ле, та ко 
ви де“ (95), „Оно у че му не ма ни че га до исти не, ни је за при чу“ (99), 
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„Дим ма ње ује да у бли зи ни ог њи шта“ (100), „Смрт, као и све, по сто-
ји док се кре ће. По сле, ни ње не ма“ (106), „Ноћ је сва чи ја. Ако ни је 
раз бој ник или лу пеж, чо век се пла ши мра ка“ (108), „...глад не ма очи; 
она, као и рат, не пи та“ (108), „Ако су про зо ри очи ку ће, ог њи ште је 
ње на ду ша“ (116), „С глад ним, обо га ље ним и бо ле сним у ку ћу ула зи 
Бо жан ска ми лос, и на ва ка“ (117), „Ка ме на сје да ла ста ри ја су од тре пе-
тљи ка“ (128), „Из ме ђу ви дов ња ка и лу да ка не ма гра ни це“ (132), „Но-
вај ли ја, при до шли ца – нај ве ћи је уса мље ник“ (148), „Исти ни тој при чи 
не тре ба мно го ри је чи“ (152), „Мр тва се гла ва по со ка ку ва ља, па се и 
го ре му ја ду на да“ (159), „Уса мље ник се бра ни од се бе. Ко ји ус пи је, од-
бра нио се од ђа во ла“ (162), „Бог ви ди ка ко је у на шим ср ци ма“ (171), 
„...сва ко рас кр шће – гроб ни ца не ке зви је зде“ (177), „Скри ве не ми сли, 
да би се по ја ви ле, на сва шта су спрем не“ (178), „У су ко бу са со бом, 
чо вјек нај бр же коп ни“ (188), „Чу вај се оног што не ви диш, и оног о че-
му се ћу ти“ (195), „ко ли ко си за јед не, то ли ко си про тив дру гих“ (196), 
„Хра брост, као да је за лу та ла, на и ђе кад је жи вот у нај ве ћој опа сно-
сти“ (202), „Страх је нај гла сни ји, кад сла ма ри це пре ста ну да шу шка ју“ 
(208), „У ра ту је сва ко гу бит ник“ (211), „Рат не опра шта ни по бјед ни-
ку, ни по бје ђе ном“ (215), „Од уза луд ног ра да не ма го рег по сла“ (217), 
„По вре ђе на ра на гр ђе бо ли“ (218), „...зна се шта би ва с гла вом ко ја 
штр чи“ (218), „...од до бит ни ка лак ше по ста је гу бит ник, но од гу бит ни-
ка до бит ник“ (219), „Рат је ста ри ји од чо вје ка“ (239), „На и ђе тре ну так 
у ко ји ста не све што во ли мо“ (271), „Кад не маш вре ме на да ми слиш 
на вре ме, оно не по сто ји“ (283), „Вре ме стра ха, и вре ме сре ће, има ју 
не ке слич но сти“ (284), „Над ме но са мо по у зда ње го ре је од по ср ну ћа“ 
(290), „Не ма уто чи шта та мо от куд се јед ном по бег не“ (319), „Зло чин-
ци, по што осво је власт, по же ле да бу ду до бро тво ри“ (321), „Ни је дан 
раз го вор ни је по у здан: од ве де те где ни је за те бе, где си нај ма ње же-
лео“ (330).

Да је Са ра по ста ла књи га о Књи зи, за хва љу ју ћи пи шче вој ства ра-
лач кој има ги на ци ји и кре а тив ном уме ћу, све до че ци та ти ко ји се од-
но се на ду бља и ши ра фи ло зоф ска про ми шља ња о сми слу по сто ја ња 
чо ве ка, о ре ла тив но сти вре ме на и уза луд но сти људ ских ра то ва: 

„Рав но ду шност вре ме на, ко јом оно све вра ћа на по че так па ис-
па да као да се ни шта ни је по кре та ло ни до га ђа ло, као да ни ври је-
ме ни је про ти ца ло, без гра нич на је и све др же ћа. Уми је сто да, пред 
сва ко ја ким на шим не во ља ма, пред оп штим по ша сти ма или пред 
вар љи вим осје ћа њем за до вољ ства и сре ће, за ста не на трен и, ма кар 
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при вид но, са о сје ћа с на ма, оно под јед на ко успо ре но и без ду шно, 
да ле ко од уз бу ђе ња, на ста вља сво јим то ком по на вља ју ћи иста, са мо 
при вид но раз ли чи та, до га ђа ња, и оне мо гу ћа ва нас да са зна мо кад је 
шта би ло. Бо же, ко ли ко смо не моћ ни и сит ни пред оним што смо 
са ми ство ри ли, што не ма ни по чет ка ни свр шет ка, а што смо по ку-
ша ли да оме ђи мо, пре ме ри мо и пре бро ји мо, што се гра ни чи с уни-
вер зу мом и што – не по сто ји?!“ (78)

„Ко ли ко ра то ва мо же ста ти у је дан људ ски ви јек? По ра то ви-
ма се ов дје одав но мје ри ври је ме: ово је би ло при је овог, оно по-
сли је оног ра та. На шу др жа ву, за ви сно од то га да ли смо се на шли 
с по бјед ни ком или с гу бит ни ком, уве ћа ва ју и рас пар ча ва ју; и не 
мје ња ју јој са мо гра ни це, но и име! Има ли ве ће тра ге ди је за је дан 
на род?!“ (196)

Ка те го ри ја му дро сти, чи ји су но си о ци Књи га и Са ра, ве за на је за 
Са ри ну ле по ту – те ле сну и ду хов ну. Она је же на пред чи јом су ле по-
том по кле кли и мла ди и ста ри, и пред ко јом су и нај стро жа мо рал на 
на че ла за бо ра вље на (си ло ва ње од стра не ку ма Лу ке). Ме ђу тим, ви ше 
од ње не ле по те ис ти че се ње на раз ли чи тост. Она је тај на ко ју су по-
ку ша ва ли да до ку че, не све сно је по дра жа ва ју ћи: „Иза њи хо вог на па да, 
сра ме жљи во се по ма ља ло: да јој, ви ше но из гле да, и ви ше но су сме ли, 
по вла ђу ју; да је у мно го че му, по че ла да их за о ку пља, и за во ди; да им је, 
ви ше но слу те, ста ло до ње; да, на кра ју, не би мо гли без ње! Та раз ли-
ка из ме ђу ње и њих, та ње на оту ђе ност, под јед на ко су их оп чи ња ва ле и 
дра жи ле, го ни ле их да је јав но на па да ју и кри шом опо на ша ју; да је из-
о ко ла по др жа ва ју, при жељ ку ју и – во ле!“ (69). Она је чи ста има ги на-
ци ја, сан, све тлост (ње но ли це „из ну тра све тли“ – бо жан ски прин цип). 
Она је исто вре ме но же ља и стреп ња, тај на и страх: „Сан о њој, и не моћ 
пред њом, са истог су из во ра“ (70), „Сви су зна ли шта су јед ни од дру-
гих кри ли. О Са ри ни ко ни шта не зна“ (38). Ба ња ни ма ма ње сме та то 
што је раз ли чи та, а ви ше то што ни је на лик њи ма, ми сле ћи при том да 
је та квом чи ни ње на та јан стве на Књи га: 

„Спрем ни да јав но по ка жу да је ви ше та кву не ће тр пе ти, на о-
штре ни, на ђу се пред ње ним не по роч ним по гле дом ко ји ни шта ни од 
ко га не тра жи а ко јем та ко мно го (ни ко не зна, шта) не до ста је; пред 
ње ним ду гим, све тач ким, ли цем – спрам ко јег плит ка че ла ов да шњих 
же на из гле да ју пли ћа а ши ро ке ја го ди це – ши ре – збу не се и из гу бе, и 
за бо ра ве на об ра чун за ко ји се бе ху на ре ди ли. Њи хо ва на ро гу ше ност 



Марија ЈефтимијевићМихајловић110

на гло спла сне и по ву че се као про зор ско све тло по што сун це за ђе за 
облак; и они, бес по моћ ни, схва те да су сви у њу, као у чу до ви ште не
ствар не ле по те (под ву кла М. Ј. М.), за љу бље ни.“ (69-70)

У естет ском сми слу, Са ра у се би об је ди њу је Му дрост, Ле по ту и 
До бро ту. Две по след ње ка те го ри је (Ле по та и До бро та) об је ди ње не 
су ста ро грч ким тер ми ном ка ло ка га ти ја, ко јим се озна ча ва ве за етич-
ког и есте тич ког на че ла.18 Сро дан есте тич ки суд из ра зио је и Ан дрић: 
„Уви јек сам др жао да је Ље по та са мо До бро та ко ја дје лу је, да је пр ва 
ти је сно по ве за на с дру гом и да обје има ју за јед нич ки из вор у до бро 
ускла ђе ној при ро ди.“ У Исто ри ји ле по те Ум бер то Еко пи ше да је у 
мно гим раз до бљи ма исто ри је чо ве чан ства ус по ста вље на ја ка ве за из-
ме ђу Ле пог и До брог. Јер, уз „ле по“ је ско ро увек ишло „дра же сно“, 
„љуп ко“ или „уз ви ше но“, „ве ли чан стве но“, „див но“, што зна чи – оно 
што нам се до па да, што је до бро.19 

У есте ти ци по сто ји и ко ри сти се син таг ма ле па ду ша, а од но си се 
углав ном на ду шу као сте ци ште ле по те и до бро те. У на шем на род ном 
је зи ку та ко ђе се ко ри сте срод ни из ра зи: „он има ду шу“, „он је ду ше ван 
чо век“. За раз ма тра ње ле пе ду ше на ро чи то је ва жна сту ди ја Ми ло сла ва 
Шу ти ћа Од бра на ле пе ду ше, у ко јој је, пред ста вља ју ћи исто ри ју и зна-
че ње ове син таг ме, аутор ука зао на ње не нај бит ни је есте тич ке ка рак-
те ри сти ке, до во де ћи је ди рект но у ве зу са емо ци ја ма: „Ду ша је, да кле, 
онај део ду ха у ко ме се ис кљу чи во ис по ља ва ју емо ци је“20. Са ма ле по-
та ду ше, ка ко је још Хо мер по ка зао, на пр вом ме сту по ти че од емо ци-
ја, као основ них еле ме на та ду ше, пи ше Шу тић, и до да је: „Ле па ду ша 
је нај о со бе ни ји иден ти тет не са мо у ду шев ној већ и у це ли ни ду хов не 
сфе ре. То ни је стро ги, без бој ни, ра ци о нал ни или ло гич ки иден ти тет, 
то је иден ти тет ко ји је емо ци о нал но обо јен, ко ји тре пе ри, али та кво 
тре пе ре ње уоп ште не угро жа ва ње го ву чвр сти ну. То је лир ски иден
ти тет (под ву кла М. Ј. М.), ко ји под ра зу ме ва по ду дар ност емо ци је и 
пред ме та, у ко ме, да кле, не ма 'пра зних' емо ци ја, па, пре ма то ме, не ма ни 
оту жне сен ти мен тал но сти“.21 О ле пој ду ши рас пра вља ло се у исто ри ји 

18 Ви де ти: Ма ри ја Јеф ти ми је вић-Ми хај ло вић, „Па три јар хал на ка ло ка га ти ја 
јед не Ан дри ће ве ју на ки ње“, Ser bian Stu di es Re se arch, На уч но удру же ње за раз вој 
срп ских сту ди ја, Но ви Сад, Год. 2, бр. 1, 2011, 153-164.

19 Um ber to Eko, Isto ri ja le po te, Pla to, Be o grad, 2004, 8.
20 Mi lo slav Šu tić, Od bra na le pe du še, Bo nart, No va Pa zo va, 2001, 67.
21 Исто, 156.
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есте ти ке од Пла то на до Хе ге ла, али је по себ но за ни мљи во Ши ле ро во 
схва та ње. Ле пој ду ши он при ла зи по ла зе ћи од на го на: „Ле пом ду шом 
на зи ва мо оно ка да је мо рал но осе ћа ње свих чо ве ко вих осе ћа ња нај зад 
оси гу ра но до то га сте пе на да без стра ха сме афек ту пре пу сти ти во ђе ње 
во ље, а да се ни ка да не из ла же опа сно сти да се на ђе у опре ци са ње ним 
од лу ка ма.“ Ши лер, да кле, у де фи ни ци ји ле пе ду ше нај пре ин си сти ра на 
мо рал ном осе ћа њу, као ре пре зен ту свих чо ве ко вих осе ћа ња. Мо рал но 
осе ћа ње у окви ру ле пе ду ше у тој ме ри го спо да ри на го ни ма и афек ти-
ма, да те афек те, као нај ја че емо ци је, сло бод но мо же пу сти ти да во де 
во љу. Због то га, код јед не ле пе ду ше, твр ди Ши лер, „по је ди ни по ступ ци 
ни су ствар но мо рал ни, не го је сав ка рак тер мо ра лан“22. 

Са ри ће ва ју на ки ња је ре пре зен та ти ван ли те рар ни при мер ле пе 
ду ше, при че му су дух и ду ша два об је ди њу ју ћа еле мен та ко ја чи не 
ње ну нај ва жни ју осо би ну – уз ви ше ност.23 Уз ви ше но је пре ма Псе у-
до-Лон ги ну, ко ји је овој ка те го ри ји по све тио чи та ву рас пра ву, из раз 
ве ли ких и пле ме ни тих стра сти. Са ри на ле по та је „су ви бље сак ду ше“ 
(Хе ра клит). Са ри но мо рал но осе ћа ње на ла зи се на истом фо ну као и 
Ши ле ро во; иако трај но обе ле же на и по вре ђе на си ло ва њем, њен ка-
рак тер је на во ди на са мо пре и спи ти ва ње, при че му се ру ко во ди ре-
чи ма сво је Књи ге: „...кон це у ру ка ма др жи же на; без ње ног по во да, 
ко ји не мо ра би ти и на мје ра, му шка рац оста је да ле ко од на сил ни ка, 
та ко ре ћи рав но ду шан, оша му ћен и – не спо со бан“ (237-238). Му чи 
је пи та ње да ли је она од Ја ко ва на пра ви ла уби цу: „...сла ба је уте ха 
што је и све ти Ђор ђе убио!“ (275). 

22 Исто.
23 У Кри ти ци мо ћи су ђе ња (1790) Има ну ел Кант је из нео раз ли ке из ме ђу Ле пог 

и Уз ви ше ног. Он сма тра да су ка рак те ри сти ке ле пог: без ин те ре сно до па да ње, свр-
хо ви тост без свр хе, уни вер зал ност без пој ма, уре ђе ност без за ко на. Да кле, Кант 
сма тра да се у ле пој ства ри ужи ва, а да се она не же ли по се до ва ти. Ка да ка же мо да 
је цве ће ле по, то ни је естет ски суд, већ ка да твр ди мо да је баш тај и тај цвет леп, а 
„по тре ба ко ја нас на го ни да ка же мо да је тај цвет леп не за ви си од ра су ђи ва ња на 
осно ву прин ци па, већ од на шег осе ћа ња“. У та квом до жи вља ју пре суд на је „сло бод-
на игра има ги на ци је и ин те лек та“. 

До жи вљај уз ви ше ног је дру га чи ји. За Кан та по сто је две вр сте уз ви ше ног: ма те
ма тич ки уз ви ше но (при зор зве зда ног не ба, кад оно што ви ди мо уве ли ко на ди ла зи 
на шу моћ опа жа ња и скло ни смо да за ми сли мо ви ше од оног што је ви дљи во) и 
ди на мич ки уз ви ше но (при зор олу је, при ли ком ко је наш дух по тре са не до жи вљај 
бес крај ног про стран ства, већ бес крај не си ли не – ка да је по ни же на сва на ша чул на 
при ро да) (Ум бер то Еко, Исто ри ја ле по те, 294). 
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Са ра по се ду је ти пи чан ди нар ски мен та ли тет, ко га по ре чи ма Јо-
ва на Цви ји ћа, ка рак те ри ше чи ста и ду бо ка емо ци ја. Ње на ал тру и стич-
ки усме ре на при ро да је пр ва ка рак те ри сти ка ње не ле пе ду ше: „Не срећ-
ни ци су, без из у зет ка, во ле ли Са ру: осим што је би ла из да шне ру ке, 
упу шта ла се с њи ма у раз го вор ин те ре су ју ћи се ода кле су, ко ли ко их је 
у фа ми ли ји, има ли бо ле сних, је ли им пре су ши ла во да, има ју ли шта од 
жи вог... “ (104). О љу ди ма у сво јој бли зи ни не ми сли зло чак ни он да 
кад је из ло же на њи хо вом злу. Она је на лик Гој ко ви ци из на род не пе-
сме, ко ју на ив ну и не ви ну угра ђу ју у те ме ље Ска дра (још је дан мо тив 
ве зу је Са ри ћев ро ман и пе сму „Зи да ње Ска дра“, а то је мр жња бра ће 
пре ма нај бо љем од њих). 

У по ме ну тој сту ди ји о ле пој ду ши Шу тић као ње не глав не ка рак-
те ри сти ке на во ди: емо ци о нал ну скри ве ност, па три јар хал ност, ре ли ги о
зност, сти дљи вост, пра шта ње, па сив ност, ин тро верт ност.24 Он да ље 
пи ше да се ле па ду ша у свом то та ли те ту по ја вљу је у чо ве ку из на ро да. 
Јер, у лич но сти јед ног ин те лек ту ал ца, ства ра о ца, еле мен ти ле пе ду ше 
су увек ком би но ва ни са дру гим еле мен ти ма, еле мен ти ма ду хов но сти, 
зна ња или ин те лек та, еле мен ти ма ства ра лач ког до жи вља ја. У том сми-
слу, упо тре бља ва се син таг ма на род на ду ша, ко ја по ти че од Хер де ра, а 
под ра зу ме ва под ти ме и ле пу ду шу.25 

За Са ри ће ву ју на ки њу се, ме ђу тим, не мо же ре ћи да је ти пич на на
род на ду ша. Њу ка рак те ри шу из ра зи та па три јар хал ност (при вр же-
ност те мељ ној ду шев но сти нај ви ше се ис по ља ва у окви ру по ро ди це, 
као јед ној од су штин ских иде а ла па три јар хал ног жи во та). Свој од нос 
пре ма бли жњи ма и љу ди ма у окру же њу она за сни ва упра во на уса ђе-
ним мо рал ним прин ци пи ма па три јар хал не за јед ни це, ко ји су при том 
знат но обо га ће ни ње ним уз ви ше ним ду хом и уро ђе ном му дро шћу и 
брит ко шћу. Са де цом и Ја ко вом има вр ло бли зак од нос, али не са мо 
као мај ка са де цом или же на са су пру гом; они су је ди ни ко ји њен свет 
мо гу раз у ме ти или бар на слу ти ти ње го ва мно го стру ка зна че ња. 

И ма да је, за раз ли ку од мно гих па три јар хал них же на срп ске књи-
жев но сти, не од ли ку је из ра зи та сти дљи вост, она по се ду је јед ну осо-
би ну ка рак те ри стич ну за есте тич ки схва ће ну ле пу ду шу. То је па сив
ност, не у че ство ва ње у ак ци ји. Та бо ја зан од ак ци је при сут на је у њој, 
јер она ин стинк тив но слу ти да ће ак ци ја иза зва ти не спо ра зу ме, а ле па 

24 Шу тић је као нај бит ни је из дво јио упра во ове ка рак те ри сти ке и на вео ин ди-
ка тив не при ме ре из до ма ће и свет ске ли те ра ту ре (Ге те о ва Је ле на и Ха са на ги ни ца).

25 Исто, 120-121.
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ду ша не ће не спо ра зу ме чак ни он да ка да не при ја тељ ска стра на ис ку-
ша ва ње ну хра брост. Јер, хра брост ле пе ду ше се са сто ји у по вла че њу, 
ко је је, у ства ри, уну тра шња кон цен тра ци ја емо ци ја.26 Са ри на па сив-
ност је нај ви ше до шла до из ра жа ја при ли ком де о бе бра ће Ву ко ти ћа, 
око ко је се, као око мо ти ва ци о ног је згра ро ма на, пле те исто ри ја ове 
по ро ди це. Бу ду ћи да се ни је из ја шња ва ла о са мој де о би, њој је при пи-
са на кри ви ца за по де лу ме ђу бра ћом: „Не ма де о бе без крив ца! Са ра је 
за ту оп ту жбу би ла као ство ре на, јер се ни у шта њи хо во ни је ме ша ла, 
и све је мир но, та ко ре ћи рав но ду шно, по сма тра ла и под но си ла“ (16). 
Ње но не у че ство ва ње у де о би има ло је ви ше од је ка и ути ца ја не го њен 
мо гу ћи учи нак. То се очи ту је у Ја ко вље вим ре чи ма: „Тво ја ма на је сте 
у то ме што не чи ниш ка ко се оче ку је, и тра жи од те бе. Ни ко га не за че-
ку јеш, али ни ко ме и не ами ну јеш“ (41). Али, „баш у тој ње ној не за ин
те ре со ва но сти је сте њен успјех ко ји не ће одоц ни ти и ако до ђе по сли је 
ње не, и на ше смр ти“ (80), чи ме се по твр ђу је ве ли чи на ње ног ви зи о-
нар ског и пле ме ни тог ду ха. Ње на нај ве ћа ак ци ја је сте ње на не ви на ми-
сао, јер по ре чи ма фе но ме но ло га Ива на Фох та, „ми сао, то зна чи ци је ла 
се ак ци ја за чи ње и за вр ша ва у те би“27.

Па три јар хал на ка ло ка га ти ја ко ја об је ди њу је етич ко и есте тич ко 
на че ло се нај ве ћим де лом фор ми ра у бли ској ве зи са хри шћан ском ре-
ли ги јом.28 Ре ли ги о зно осе ћа ње ко је је ве о ма раз ви је но код Са ри ће ве 
ју на ки ње је у не по сред ној ве зи са ње ном па три јар хал но шћу, тач ни је, 
са ње ном ле пом ду шом. Она не гу би ве ру ни на ду чак и он да ка да жи вот 
у ко ји је ба че на по ста је бе сми слен: „Овај жи вот у ко ји сам гур ну та као 
цвет без нек та ра, као жи ви створ без ду ше“ (215). Њен нај ве ћи по раз 
и гу би так је сте ре че ни ца ко ју је про чи та ла у ко му ни стич кој бро шу ри 
свог си на Ан дри је: „Бог је нај ве ћа људ ска за блу да, и лаж“ (275). Ови ме 
је до ве де на у пи та ње ње на ети ка и хри шћан ска есте ти ка. Ње на ве ра 

26 Исто, 155.
27 Dr Ivan Focht, Uvod u este ti ku, Za vod za iz da va nje udž be ni ka, Sa ra je vo, 

1972, 14.
28 За раз ли ку од ан тич ке ми то ло ги је у ко јој су бо го ви обе ле же ни свим људ-

ским не до ста ци ма, хри шћан ска ре ли ги ја пред ла же иде ал чо ве ка са зда ног пре ма 
сли ци или ли ку Бо га. Да кле, ан тич ки жи вот је спо ља шњи жи вот, у ко ме цен трал-
но ме сто за у зи ма иде ал но схва ће но људ ско те ло. Хри шћан ски жи вот је, на су прот 
ан тич ком, уну тар њи жи вот, жи вот ду ше. Код Гр ка не ма скри ве но сти, као јед не од 
осо би на ле пе ду ше, већ су при сут ни ра ци о нал ност, оп штост, суп стан ци јал ност. У 
хри шћан ству се, ме ђу тим, скри ве ност под ра зу ме ва, ко ја је има нент на и па три јар-
хал ној ка ло ка га ти ји (М. Шу тић, Од бра на ле пе ду ше, 124-125).
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и ре ли ги о зност има ју ви ши и ком плек сни ји есте тич ки зна чај не го што 
би то био слу чај са Шу ти ће вом па три јар хал но ле пом ду шом. За Са ру 
Бог пре би ва и у биљ ка ма и у жи во ти ња ма, у ства ри ма и у пред ме ти ма, 
„...и трав ка и ка мен има ју сво ју ду шу“ (11) и „да је нај не си гур ни ји у 
чо вје ку, ко ме на ли ку је“ (288). У есте тич ком сми слу по сма тра но, ови 
Са ри ће ви ста во ви вр ло су бли ски Ње го ше вом по и ма њу „све те сим па-
ти је“ за нај сит ни ја ство ре ња и нај у да ље ни је пла не те, ко ја, у ства ри, и 
др жи ва си о ну и рав но те жу у њој. У есе ју „Ње гош као тра гич ни ју нак 
ко сов ске ми сли“, Ан дрић је за пи сао: „Ка рак те ри сти ка је свих ве ли ких 
ду хо ва да бар јед ним де лом сво га ду ха и бар у јед ном де лу сво га жи во-
та не ми нов но про са ња ју сан о ва си о ни као хар мо ни ји и суд би ни све та 
као ве ли кој дра ми на чи јој нас крај њој тач ки по здра вља пот пу но бла-
жен ство“. 

По ла зе ћи од ова квих по е тич ких прет по став ки, ро ман Са ра се за-
ни ва на тре ћој ва жној есте тич кој ка те го ри ји – хар мо ни ји. У Са ри ним 
„из гре ди ма“ Ја ков је по сте пе но „от кри вао не ки ви ши сми сао, ред и 
склад“ (101); би ла је скло на да об ја шња ва „да у том ха о су вла да бо-
жан ски по ре дак, као у ва се ље ни“ (80), што се мо же до ве сти у ве зу са 
прин ци пом хар мо ни је и скла да ко ји вла да у ко смо су. Та ква са вр ше на 
хар мо ни ја мо же се по сти ћи је ди но по бе ђи ва њем зла око се бе и у се-
би, по и сто ве ћи ва њем „с бу ба ма и тра ва ма“, уме сто сво јих, др жа ти се 
за ко на При ро де. Ова ква про ми шља ња срод на су хри шћан ском уче њу 
Ју сти на По по ви ћа по ко ме је: 

„...сва ки чо век [...] чу до тво рац, јер се у сва ко ме не пре кид но 
вр ши пре ра ђи ва ње при род ног у нат при род но. На при мер, ми сао 
о ми ло сти њи, док је у тво јој ду ши, она је не што не ви дљи во, не-
ма те ри јал но, нат при род но: оства риш ли је, ти си већ по стао чу-
до тво рац: пре тво рио си не ви дљи во у ви дљи во, нат при род но у 
при род но. [...] Што ва жи за људ ску ми сао и осе ћа ње, ва жи и за 
све што је људ ско: сви ма сво јим по ступ ци ма, де ли ма, це ло куп ним 
сво јим жи во том чо век је чу до тво рац, јер пре тва ра не ви дљи во у 
ви дљи во, ова пло ћу је нат при род но у при род но. Чо век жи ви ти ме 
што не пре кид но про ји ци ра, тран ссу бјек ти ви ра свој не ви дљи ви 
дух у свој ви дљи ви свет при ро де, и на тај на чин стал но ова пло ћу је 
нат при род но у при род но.“29

29 Ју стин По по вић, Све то са вље као фи ло зо фи ја жи во та, Ма на стир Ће ли је, 
Ва ље во, 1993, 36.
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Вра ћа ње хар мо ни ји мо гу ће је кроз де тињ ство и кроз љу бав, јер се 
и јед но и дру го ја вља ју као „до ба не ви но сти“, осло бо ђе ни зла. Вра ћа-
ју ћи сво је ју на ке де тињ ству, не ка да по ступ ком ре тро спек ци је, не кад 
ин тро спек ци је, Са рић им омо гу ћа ва да по стиг ну не са мо ин ди ви ду-
ал ну, већ и оп шту хар мо ни ју. Ова сво је вр сна игра вра ћа ња де тињ ству 
им пли ци ра Са ри ће ву ви та ли стич ку по е ти ку. У тој чу де сној игри осло-
ба ђа ња од зла мо гу ће је ус по ста ви ти ве зу са сва ким ста блом, сва ком 
трав ком, мра вом или леп ти ром, као ка да се за ђе „у рај ски врт“. И тек 
он да по чи ње жи вот ка квим се жи ви у де тињ ству, ис пу њен „деч јом ра-
до зна ло шћу и за чу ђе но шћу“, пре пу шта њи ма „бес те ле сним си ла ма“ 
(235). Тај сан ко ји тре ба бу дан од са ња ти (за шта су са мо рет ки ода-
бра ни), кру ци јал на је тач ка Са ри ће ве есте ти ке, за ко ји Са ра ка же:

„Пра ви сан је кад буд на сни ваш. То је дру га ствар ност без ко је, 
про чи та ла сам, не би би ло ни оне пр ве; ни жи во та! За хвал ни смо Бо-
гу што је омо гу ћио да, све што је ство рио, има тог не ви дљи вог двој-
ни ка ко ји је, кад се ука же, у ста њу да ућут ка гр мља ви ну и осли је пи 
му њу; да из ви да не из ље чи ву бољ ку. Бог је на ша нај ве ћа фан та зи ја, 
без ко је би, као без умјет но сти, жи вот био пуст и не за ми слив“ (под-
ву кла М. Ј. М.). (224-225)

Ста ри грч ки фи ло зо фи су сма тра ли да кад љу бав све осво ји, свет 
до спе ва у ста ње пот пу ног ми ра, „свет ске ку гле“, бла же ног бла жен ства. 
Пи та го реј ци су хар мо ни ју ме ђу не бе ским те ли ма по ве зи ва ли са ду шом, 
ко ја је, по њи хо вом ми шље њу, хар мо ни ја за сно ва на на број ча ној про-
пор ци ји. Ме ђу тим, то ни је са мо ви зу ел на, од но сно број ча на, већ и звуч-
на хар мо ни ја: кре та ње зве зда и пла не та про из во ди му зи ку, моћ ну ме ло-
ди ју, ко ја је за људ ско ухо ти ши на. Али, пре ма на че лу „слич но спо зна је 
слич но“, „ду ша се ра до сно од зи ва на склад на тре пе ре ња ко ја ути чу на 
срод не еле мен те та мо ме ђу кру же ћим еле мен ти ма и по кре ћу их“30. 

Спо соб на да ус по ста ви ред и склад са зве зда ма, биљ ка ма и жи во-
ти ња ма, пу тем „све те сим па ти је“, Са ра оства ру је јед ну ви шу ре ал ност 
пу тем сна (јер, „жи вот не по зна је та кву не жност“), за ми шље ним су-
сре ти ма са мр твим Ја ко вом у Шу мља тој до ли ни, ко ја је „што и у Књи-
зи: До ли на на де и љу ба ви“ (239). Ан ти ци пи ра ју ћи љу бав као ви шу ре-
ал ност, Са рић се при дру жу је Ди су, Ла зи Ко сти ћу и Ње го шу, код ко јих 

30 Ми ло слав Шу тић, Ве тар и ме лан хо ли ја, Ин сти тут за књи жев ност и умет-
ност, Бе о град, 1998, 170.
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се сен зу ал но и спи ри ту ал но сли ва у јед но: у ста ње ду хов ног бла жен-
ства и ми ли не. „Оно што се у ма лим ду ша ма су да ра и не под но си, то 
се у ве ли кој ду ши про сти ре – као што од раз ме се ца у ко фи за у зи ма 
цео про стор, а на по вр ши ни оке а на се по ја вљу је као сре бр на ста за ко ја 
во ди у не до глед.“31 Вр хун ско људ ско и љу бав но ис ку ство, „ис пу ње ње 
све те же ље“, по Ње го шу, Са ра пре тва ра у ми стич ко, јер се оти ма од 
вре ме на и услов но сти, оно је без у слов но, ап со лут но, ван вре мен ско: 
„Кад је с њим, ре кла је да ври је ме не про ла зи“ (234). У Са ри ном и Ја-
ко вље вом су сре ту пре по зна је мо оне аспек те ка рак те ри стич не за љу-
бав но и ми стич ко ис ку ство, ко је је Јо ван Па јин на бро јао у Ње го ше вој 
Но ћи ску пља ви је ка: 

– де а у то ма ти за ци ју опа жа ња (не по сред на чул ност),
– хи пе ре сте зи ју (нео бич но из о штра ва ње свих чу ла)
– осе ћа ње без вре ме но сти (веч ност тре нут ка),
– не из ре ци вост,
– не по но вљи вост и 
– осе ћа ње са вр ше не пу но ће и до вр ше но сти.32

Ово љу бав но ис ку ство пре ра ста у епи фа ни ју, тре ну так от кро ве ња: 
„Као да смо се би ли ваз ни је ли на не бе са“ (225). За хва љу ју ћи Са ри, „ље-
по та се пре тво ри ла у сан о ље по ти“ (292). Об ја шња ва ју ћи сим бо ли ку 
бес те ле сне ру ке што про ла зи из ме ђу све тло сти и сен ке, Са рић је у ин тер-
вјуу ре као: „Ми слим да не ће мо по гре ши ти ако из ме ђу ерот ског и све тог 
ста ви мо знак јед на ко сти. Про ћи кроз та вра та и на ћи се та мо где пре 
те бе ни ко ни је бо ра вио, ви ше је од ча ро ли је. Ода тле, ваљ да, по ла зи сва-
ко при по ве да ње, и сва ка умет ност“. У овом тре нут ку ча ро ли је, Са рић 
је от крио и свој есте тич ки, али и ства ра лач ки енер ги зам. Он го во ри у 
при лог чи ње ни ци да је Са ри ће ва есте ти ка вр ло ком плек сна, да се мо же 
са гле да ти на ви ше ни воа и пре ко ви ше ка те го ри ја, при че му се гно сти ци
стич ка по е ти ка из два ја као до ми нант на. Са ра је спе ци фи чан књи жев ни 
лик, ко ји упр кос број ним по ку ша ји ма до во ђе ња у ве зу са ли ко ви ма срод-
них по е тич ких ка рак те ри сти ка, оста је лик „не на свом ме сту“ (Шклов-
ски). Она је ема на ци ја бо жан ства, ag nus Dei, за хва љу ју ћи ко ме се Пе тар 
Са рић из дво јио из кру га са вре ме них срп ских ро ман си је ра. 

31 Ду шан Па јин, „Ноћ вред ни ја од жи во та: Ле по та и ап со лут у Ње го ше вој пе-
сми Ноћ ску пља ви је ка“, Ов дје, Под го ри ца, април – ју ни 1998, 55-65.

32 Исто.
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Ma ri ja JEF TI MI JE VIć-MI HAJ LO VIć 

WIS DOM, bE A UTY AND HAR MONY

(On the Fo un da tion of Aest he tic In ter pre ta tion 
of pe tar Sa rić’s Sa ra)

Sum mary

Du ring the in ter pre ta tion of the aest he tics of one wri ter we sho uld start 
from the ones of the re la ti on ships bet we en li te ra tu re and phi lo sophy. Phi lo-
sophy as a su pre me spi ri tual di sci pli ne ra i ses the qu e sti ons of the sen se of all 
exi stent. Li te ra tu re as art al so tac kles is su es of the sen se of hu man exi sten ce. 
Aest he tics ap pe ars as a di sci pli ne which con nects phi lo sophy and li te ra tu re by 
over co ming of the ir dif fe ren ces, and at the sa me ti me, of fers con cepts con nec-
ting phi lo sophy with li te ral work. 

The ac hi e ve ments of Pe tar Sa rić of fer the pos si bi lity of in ter pre ta tion of 
aest he tics via so me aest he tic ca te go ri es, by which is su es ap pro pri a te not only to 
gre at li te ral works, but the ones ap pro pri a ted to the phi lo sophy it self as well are 
su bject to pro blem ri sing. Out of all no vels of his, Sa ra is espe ci ally re a li zed in 
the spi rit of phi lo sop hic com pre hen sion of the world, and sen se of hu man pla ce 
in co smos or der of things. That se ar ching has got gno se o lo gi cal cha rac ter. 

Key aest he tic ca te go ri es which mostly ar ti cu la te the who le Aest he tics of 
Sa rić are the fol lo wing: wis dom, be a uty and har mony. By re se ar ching the ir se-
man tic and phi lo sop hic per spec ti ve, we are to con clu de that Sa rić’s aest he tics is 
very com plex, it can be ob ser ved at mul ti le vels, and via many ca te go ri es, whe re 
gno se o lo gic po e tics is to be sin gled out as do mi nant one. 

Key words: Pe tar Sa rić, Sa ra, aest he tics, aest he tic ca te go ri es, wis dom, be a-
uty, har mony, epip hany, gno sti cism. 

Рад је пре дат 27. ок то бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.



Мир ја на Бе ЧеЈ СКИ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

СКРИ ВЕ НИ МО ТИ ВИ У ПРИ ПО ВЕ ЦИ  
„КО СТА ГР МОВ“ ПЕ ТРА ПА НИ ћА**

„Ако је чи та во вре ме веч но при сут но
чи та вом вре ме ну не ма ис ку пље ња.”
Т. С. Ели от, „Че ти ри квар те та“

Ап стракт: У при по ве ци „Ко ста Гр мов“ за бо ра вље ног при по ве да ча 
Пе тра Па ни ћа аутор от кри ва скри ве не мо ти ве и веч не те ме књи жев но-
сти, из ко јих се мо гу пре по зна ти и мит ске при че о Ор фе ју, не ки мо ти ви 
из ми та о Нар ки су и Про ме те ју, те њи хов да ле ки ехо у де ли ма на род не 
књи жев но сти. Као нај зна чај ни је, скри ве не мо ти ве ове при по вет ке аутор 
из два ја гор дост, нај ве ћи смрт ни грех у хри шћан ској те о ло ги ји, те ње го во 
ис ку пље ње по ни же њем. 

За раз ли ку од до са да шње кри ти ке, ов де је на гла шен фак то граф ски 
по сту пак при по ве да ча по сма тран у кон тек сту „по е ти ке са жи ма ња“ и ис-
так нут као по ка за тељ мо дер ни за ци је при по вет ке.

Кључ не ре чи: Ко ста Гр мов, ор фич ки мит, сла вуј, гор дост, грех, ка зна, 
фак то граф ски по сту пак.

Крат ка, ма ло по зна та при по вет ка „Ко ста Гр мов“ исто та ко „за-
бо ра вље ног при по ве да ча Пе тра Па ни ћа“ оте та је од за бо ра ва за хва-
љу ју ћи тру ду и по све ће но сти не ких на уч них рад ни ка, по зна ва ла ца 
ста ро ср би јан ске књи жев но сти, ко ји су пре по зна ли ње ну умет нич ку 

* Ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

УДК 821.163.41.09-32 Панић П.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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вред ност.1 Она не са мо да пред ста вља за вет но де ло П. Па ни ћа, већ до-
стој но за тва ра Ан то ло ги ју ста ро ср би јан ских при по ве да ча 18711941, 
на ја вљу ју ћи ино ва ци је у ове шта лом ре а ли стич ком кли шеу и код при-
по ве да ча са овог ге о граф ског про сто ра. „Ко ста Гр мов“ из два ја се од 
оста лих при по ве да ка у Ан то ло ги ји де ли мич но сво јом струк ту ром и 
те ма ти ком, а упа дљи во по мит ским мо ти ви ма и тзв. „веч ним те ма ма“ 
књи жев но сти ко је ин те гри ше и по кре ће.

Не ка да ди рект ним алу зи ја ма и сим бо ли ком, а не ка да по сред-
ством на род не књи жев но сти, при по ве дач при зи ва мит ске, хри шћан-
ске и на род не при че – па ган ски мит о Ор фе ју, хри шћан ску при чу 
о та шти ни и гор до сти, нај ве ћем смрт ном гре ху, док као да ле ки ехо 
за овом при по вет ком од зва ња ју и ми то ви о Нар ки су и Про ме те ју. 
Мо ти ви нат при род не ле по те или да ра, ко ји, као та кви, не мо гу при-
па сти чо ве ку, већ све ту из ко га су по те кли, при сут ни су у раз ли чи-
тим жан ро ви ма на ше на род не књи жев но сти: у при по ве ци „Дје вој ка 
бр жа од ко ња“, у ба ла ди „Же нид ба Ми ли ћа бар јак та ра“, у лир ској 
пе сми „Сун це се дје вој ком же ни“, у еп ској пе сми „Мар ко Кра ље вић 
и ви ла“, итд.

Дру штве ни, „сцен ски“ оквир при че је пре лом но до ба: са од ла ском 
Ту ра ка про стор Ју жне Ср би је по ста је отво ре ни ји за те ко ви не европ-
ске ци ви ли за ци је, од тех но ло шких изу ма до дру га чи јих оби ча ја, мо-
де и на чи на жи во та, уз не ми нов ни су но врат чи та вог јед ног дру штве-
ног сло ја – ста рих за на тли ја. По то ме, на ро чи то у не ким де таљ ним 
опи си ма из у мр лих за на та, ору ђа, де ло ва оде ће (за ко је је са вре ме ном 
чи та о цу нео п хо дан реч ник ар ха и за ма, тур ци за ма и ди ја лек ти за ма)2, 
ова при по вет ка те мат ски је ве о ма срод на при по ве ци „Ка леш Дим ко, 
ср ма ћеш“ Ан ђел ка Кр сти ћа. Она је Па ни ћу мо гла по слу жи ти и као 
узор, али „Ко ста Гр мов“ над ра ста кла сич ну ре а ли стич ку при по вет ку: 

1 Да ни ца Ан дре је вић, „Не по зна ти при по ве дач Пе тар Па нић“, у збор ни ку Књи
жев ност Ста ре и Ју жне Ср би је до Дру гог свет ског ра та, књи га дру га, Бе о град, 1998. 
У истом збор ни ку, на стр. 193-195 об ја вље на је при по вет ка „Ко ста Гр мов“, а ода-
тле пре штам па на у Ан то ло ги ју ста ро ср би јан ских при по ве да ча 18711941, ко ју је 
са ста вио Вла ди мир Цве та но вић (За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о гард, 
1999.), увр стив ши у свој ан то ло гиј ски из бор са мо ово де ло П. Па ни ћа, стр. 321-
324. Ци ти ра ни де ло ви при по вет ке узе ти су из ове ан то ло ги је.

2 Об ја шње ња ма ње по зна тих ре чи из ове при по вет ке мо гу се на ћи у Реч ни ку 
Ко сов скоме то хи ског ди ја лек та 12 Гли го ри ја Гли ше Еле зо ви ћа (Ре принт из да ње 
из 1935, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – Кул тур на ма ни фе ста ци ја „Гли го ри је Гли ша 
Еле зо вић“ – На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка При шти на, При шти на, 1998.).
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мит ски ехо и мо тив тра гич не кри ви це ста вља у дру ги план со ци јал ну 
про бле ма ти ку, док је тип и ка рак тер кла сич не ре а ли стич ке при по вет-
ке ве што за ме њен фак то граф ским бе ле же њем. То и чи ни ову при чу за-
ни мљи вом да на шњем ис тра жи ва чу, те се не мо же мо сло жи ти с Вла ди-
ми ром Цве та но ви ћем ка да у крат ком освр ту фак то граф ски по сту пак 
ис ти че као њен не до ста так.3

По умет нич кој фор ми и сна зи „Ко ста Гр мов“ пре ва зи ла зи и тзв. 
„цр ти цу из жи во та“. То је ски ца за би о гра фи ју, ро ма неск на гра ђа за 
ко ју су мо мен ти ода бра ни та ко да у се би са др же мно штво мо ме на та 
и си ту а ци ја из жи во та ју на ка – чи тав жи вот (ка ко сто ји у под на сло-
ву Ки шо ве при че „Ен ци кло пе ди ја мр твих“), на осно ву ко га се мо же 
ре кон стру и са ти је дан не та ко дав но не ста ли свет. Коб ни мо ме нат, из 
ко га из ра ста гор дост као смрт ни грех, из дво јен је де таљ ним опи сом 
у цен трал ној сце ни. Из о ста је оче ки ва на пси хо ло ги за ци ја лич но сти 
и уну тра шњи мо но лог, а ре ду ко ва на је и по зи ци ја „све зна ју ћег при-
по ве да ча“.4 Да кле, мо дер ност ове при по вет ке, без об зи ра на стил ску 
не до ра ђе ност не ких па су са, на ла зи се у оној ки шов ској (из вор но бор-
хе сов ској) „по е ти ци са жи ма ња“, у углу по сма тра ња и го то во фак то-
граф ском бе ле же њу при по ве да ча, што чи та о ца на во ди на стал но но ва 
до чи та ва ња са мар ги на. 

Гор дост

На осно ву си жеа при по вет ка се мо же по де ли ти у две це ли не. Пр-
ва, за нас зна чај ни ја, од но си се на не ко ли ко кључ них мо ме на та из пе-
ри о да сла ве Ко сте Гр мо ва, док дру га го во ри о ње го вом со ци јал ном и 
мо рал ном па ду у до ба по ја ве гра мо фо на. 

Без чу ве ног град ског ће ма не џи је (ви о ли ни сте) Ко сте ни је се 
мо гла за ми сли ти ни свад ба ни ве се ље у при штин ском кра ју. „Сву да 
је он раз би јао дерт и ме рак и до но сио зевк и се фак“, ис ти че при по-
ве дач. Ко сти на му зи ка не са мо да је бу ди ла нај скри ве ни ја осе ћа ња, 

3 „Пред го вор“ Ан то ло ги ји ста ро ср би јан ских при по ве да ча, ..., 26.
4 Го то во све при по вет ке из по ме ну те Ан то ло ги је при па да ју кла сич ном ре а-

ли стич ком ти пу при по ве да ња, ко ји ма су узо ри срп ски ре а ли сти М. Гли шић и Л. 
Ла за ре вић, а че сто и не ки од три нај по зна ти ја ста ро ср би јан ска при по ве да ча – За-
ри ја По по вић, Гри го ри је Бо жо вић и Ан ђел ко Кр стић. Са мо из у зет но, и то пре у 
те ма ти ци не го у по ступ ку и струк ту ри, мо же се пре по зна ти угле да ње на мо дер ни је 
при по ве да че, по пут Бо ре Стан ко ви ћа.
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не го је за у ста вља ла ми сли о злу и осве ти, на тре ну так је ми ри ла за-
ра ће не стра не и исто риј ски по твр ђе не не при ја те ље на на чин на ко ји 
ни су успе ва ли ни вре ме, ни про стор ко ји су де ли ли, ни до го во ри и 
спо ра зу ми, ни ти би ло ко ји про из вод све сти и ин те лек та:

„Ко сти на му зи ка као да би на тре ну так ује ди ни ла Тур ке и Ср бе. 
И јед ни и дру ги пре да ва ли су се це лим сво јим би ћем, ужи ва њу и за бо-
ра вља ли на дин и крст, на инат и мр жњу и на све оно што их је у сва ко-
днев ном жи во ту де ли ло и раз два ја ло. Док би се јед ни ве се ли ли, дру ги 
би сто ја ли уна о ко ло са ру ка ма скр ште ним на гру ди ма или за де ну тим 
за по ја си ма и ско ро по бо жно пра ти ли ве се ље. Ве се ље јед них по што ва-
но је од дру гих као и мо ли тва. И ни је би ло слу ча је ва да се јед на стра на 
ме ша у ве се ље дру ге или да га ма чи ме ре ме ти. Та кав је био оби чај и 
не пи са ни за кон. А Ко ста је умео да на ђе и ода бе ре та кве пе сме и ме ло-
ди је уз ко је је тај не пи са ни за кон до би јао сво ју пу ну по твр ду.“

Би ло је не чег нат при род ног и ма гич ног у тој ње го вој му зи ци, као 
што је Ор фе је ва свир ка при пи то мља ва ла ди вље зве ри и за ме њи ва ла та-
му све тлом. На ли ков ним пред ста ва ма, хе ле ни стич ким и рим ским мо-
за и ци ма Ор феј је при ка зи ван окру жен ди вљим зве ри ма, а ин ди ка тив-
но је да упра во тај мо ме нат пре у зи ма хри шћан ска ико но гра фи ја, са мо 
што Ор феј пер со ни фи ку је Хри ста:

„Сна га Ор фе је ве пе сме и свир ке би ла је чу до твор на; док је пе-
вао, ја та пти ца кру жи ла су из над ње го ве гла ве, ри бе су иска ка ле из 
мо ра, ре ке су за у ста вља ле сво је то ко ве, сте ње је по дрх та ва ло, др-
ве ће му је при ла зи ло да га за шти ти од сун ца, а све жи во ти ње са ку-
пља ле су се крај ње го вих но гу. Ме ло ди ја Ор фе је ве ли ре пре ве ла је 
ди вље хра сто ве из Пи је ри је у Тра ки ју, го спо да ри ла је ве тро ви ма и 
то пи ла је снег на ви со ким пла ни на ма.

[...]
Ње го ва пе сма и свир ка по бе ди ле су си ле смр ти и та му све та 

мр твих. Кад се Под зе мљем раз ле гла Ор фе је ва свир ка, еуме ни де су 
за пла ка ле, Кер бер је по стао кро так, Ха рон је за у ста вио свој ча мац, 
Ик си о нов то чак је пре стао да се обр ће, Си зиф је сео на ка мен, Тан-
тал је за бо ра вио на глад и жеђ, а Да на и де су пре ста ле да оба вља ју 
свој за луд ни по сао.“ 5

5 Д. Сре јо вић и А. Цер ма но вић-Ку зма но вић, Реч ник грч ке и рим ске ми то ло ги
је, СКЗ, Бе о град, 1992, 310-311. 
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Сви рао је и пе вао Ко ста Гр мов јед на ко тур ским и срп ским га зда-
ма и моћ ни ци ма, али ње го ва му зи ка та да ни је би ла та ко чу де сна као 
ка да би се по вла чио у при ро ду да сви ра са мо ме се би, „за сво ју ду шу“, 
без на руџ би не и пу бли ке, да сво јим „те фе ри чем“ и ме ра ком над ра-
сте све ме ра кли је, осва ја ју ћи не ку опој ну сло бо ду. За не сен ле по том 
соп стве но га гла са (као што је мит ски Нар кис био за не сен ле по том 
соп стве но га ли ка), у чу де сном и тај ном нат пе ва њу са сла ву јем6 све 
до оног ек ста тич ног мо мен та ка да би при пи то мље ни или по ра же ни 
сла вуј си ла зио с гра не и стао пред Ко сту да ода при зна ње сна зи бо-
жан ско га да ра, Ко ста би уз ра стао у сво јој гор до сти, не све стан ве ли-
чи не сво га гре ха:

„По кат кад би се Ко сти Гр мо ву прох те ло да се и сам уз диг не у 
ле вен то ва њу, зев ку, се фа ку и те фе ри чу до сво јих го спо да ра: ага и 
бе го ва, чор ба џи ја и есна фли ја, да се уз диг не и да их пре ва зи ђе. Та-
да би се ис кра дао из гра да у ра ну зо ру или у су мрак да на и од ла зио 
у по ље, у ба ште и ви но гра де на те фе рич. Та мо би се кур ди сао на 
зе ле ну тра ву бли зу не ког жбу на или ис под не ке рас цве та ле ви шње, 
пре кр стио но ге ис под се бе, по бо пред со бом у тра ву ши ше рас хла-
ђе не ра ки је као ви тез ко пље, до бро згла сио ће ма не и он да уда рио 
у сви ра ње, пе ва ње и пи је ње ра ки је. Сви рао би та ко Ко ста и пе вао, 
ис пи јао на те на не ра ки ју и зев кли сао сам за свој ра чун, из ви јао ме ка-
ме и фа сле, а око ње га се зе ле ни ла тра ва, ми ри са ло цве ће, цвр ку та-
ле пти це и за ри ла зо ра или се згу шња вао мрак и на не бу тре пе ри ле 
зве зде као сре бр не че лен ке на те пе лу ци ма мла дих сна ша. И што је 
ви ше сви тао дан или се ја че хва та ла ноћ, све за но сни ја по ста ја ла је 
ње го ва пе сма и му зи ка. А за тим је по ла га но пре ла зи ла у сла ву је во 
цвр ку та ње и би ли са ње. Ко ста је цвр ку тао гу да лом и би љи сао жи цом 
на ће ма не ту а са гра не се ја вљао сла вуј. Сад се цвр ку та ње и би љи са-
ње на ста вља ло час со ло, час у ду е ту. Сла ву јев глас и зву ци Ко сти ног 
ће ма не та сто пи ли би се у јед но и из јед на чи ли. И ни је се зна ло кад 
Ко ста сви ра, а кад сла вуј пе ва. [...] И Ко ста је по сти зао ону ве ли-
чи ну и моћ за ко јом је то ли ко жу део. Али он је на ста вљао и да ље 
да сви ра, сад са свим пи ја ни си мо, је два чуј но, као да ле ко сла ву је во 
би љи са ње, као рас те ње тра ве и цве та ње цве ћа, док би му из очи ју 
те кле су зе и ка па ле у кри ло. А ка да би сла вуј од ле тео да ље, Ко ста 

Ка сни је пре да ње ка же да је Ор фе ја ка знио сам Зевс убив ши га му њом за то што 
је бо жан ске тај не от крио љу ди ма. Да кле, учи нио је про ме теј ски грех.

6 У хри шћан ској сим бо ли ци сла вуј сим бо ли зу је че жњу за ра јем и не бом.
Ханс Би дер ман, Реч ник сим бо ла, Пла то, Бе о град, 2004, 354-355.



Мирјана Бечејски124

би уста јао и пи јан, не од ра ки је, већ од уну тра шњег ми ља, сре ће и 
за до вољ ства, од ла зио по ла га но и скру ше но, као по сле ду ге и ду бо ке 
мо ли тве, и око ли шним пу тем сти зао ку ћи.“

Чу де сна Ко сти на пе сма и свир ка оби та ва ла је на зе мљи са мо при-
вре ме но. Ра за пе та из ме ђу два све та, људ ског и нат при род ног, про ла зног 
и веч ног, мо ра ла је по ки да ти јед ну ве зу да би се њен дух осло бо дио. Али, 
ко ју? Ко ме се све ту при кло ни ла чу де сна Ор фе је ва свир ка?! Као што ни-
је мо гла по ни шти ти сво је бо жан ско по ре кло и ма гиј ску моћ, ни је се мо-
гла осло бо ди ти ни ве за но сти за чо ве ка, јер нај чу ве ни ји мит ски пе сник, 
сви рач и пе вач, бо ло вао је од људ ских стра сти – сум ње и че жње.

Ка зна

И по па ган ској и по хри шћан ској ми то ло ги ји умет нич ки та ле нат 
је бо жан ски дар, а не вр ли на сте че на тру дом и лич ном за слу гом, те 
онај ко ји га по се ду је пред ста вља са мо ме ди јум ви ших си ла. Ко ста је 
„по сти зао ве ли чи ну и моћ за ко јом је то ли ко жу део“, ис ти че при по ве-
дач. Да кле, по се гао је за сла вом ко ја му не при па да, да би по том, у том 
нар ци со ид ном са мо ди вље њу и охо ло сти, у тој но во о сво је ној сло бо ди 
и про ме теј ском пр ко су са ко јим је „на ста вљао и да ље да сви ра“, у гор-
до сти и та шти ни, иза звао бож ји гнев. Иако иза ек ста тич ног осе ћа ја 
Ко сти ног сле ди мо ме нат го то во вер ске скру ше но сти, ка зна је не ми-
нов на: гор дост се мо ра ис ку пи ти и на овом све ту, по ни же њем. 

Ста ро за вет на при ча о пра во вер ном Јо ву, ко ји је ве ро вао да су ње-
го ви да ни на зе мљи та шти на (7,16), учи нас о не са вр шен ству смрт ни ка; 
не ма без гре шних, сви су да ро ви бож ји и све су за слу ге бож је: „И ре че: 
го сам иза шао из утро бе ма те ре сво је, го ћу се и вра ти ти она мо. Го спод 
да де, Го спод узе; да је бла го сло ве но име Го спод ње“ (1,21).

Сце на нат пе ва ња са сла ву јем при зи ва још не ко ли ко па ра ле ла са 
де ли ма на ше на род не књи жев но сти. Све оне ука зу ју на тра гич ни грех 
ју на ка: у еп ској пе сми „Мар ко Кра ље вић и ви ла“ Ми лош је нат пе вао 
ви лу Ра ви јој лу и та ко иза звао њен гнев:

„Мар ко спа ва, Ми лош по пи је ва;
За чу ла га ви ла Ра ви јој ла, 
Па Ми ло шу по че да от пе ва,
Ми лош пе ва, ви ла му от пе ва,
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Леп ше гр ло у Ми ло ша цар ско,
Је сте леп ше не го ли у ви ле;
Ра ср ди се ви ла Ра ви јој ла,
Пак од ско чи у Ми роч пла ни ну,
За пе лу ка и две бе ле стре ле,
Јед на уд'ри у гр ло Ми ло ша, 
Дру га уд'ри у ср це ју нач ко.“7

На сли чан на чин ка жња ва на је и људ ска те жња да се по се ду је ле-
по та, да се за ко ни ма зе маљ ским ле ги ти ми ше ње но при сва ја ње, на при-
мер, у при по ве ци „Дје вој ка бр жа од ко ња“ и у ба ла ди „Же нид ба Ми ли-
ћа бар јак та ра“ (мо тив тзв. „укле те ле по те“); у лир ској пе сми „Сун це се 
дје вој ком же ни“ сун це је ове ко ве чи ло де во јач ку ле по ту пре тво рив ши 
је у зве зду Да ни цу и, што је нај ва жни је, узе ло је оно што је сма тра ло да 
му при па да. До са да шње ана ли зе ма ло су па жње по све ти ле се ман тич-
ком сло ју ко ји на го ве шта ва тра ги ку: иако пе сник не ка зу је да ли је раз-
мет на де вој ка же ле ла да по ста не зве зда Да ни ца, или ју је, ми мо ње не 
во ље, сун це укра ло, те жи ште је на ка зни за охо лост и гор дост. 

Ка зна за Ко сти ну гор дост сти гла је нај пре у ви ду гра мо фо на, „ђа-
во ске на пра ве“ у ко ју се „сам не ча сти ви на ста нио“ и ко ји је за ме нио 
жи ву му зи ку. Ви ђе на је кроз при зму (про сеч ног) Ко сти ног са вре ме-
ни ка као апо ка лип тич на на ја ва и до ла зак си ла зла: „А гра мо фо ни су 
про ди ра ли и осва ја ли град све ви ше и ви ше. Из чар ши је про дре ше у 
амам, уву ко ше се у се ла млу ке и аре ме, по пе ше се на бал ко не и иза-
ђо ше у ба ште и на те фе ри че.“ За му зи ча ре Ко сти ног про фи ла гра-
мо фон је зна чио исто што и по ја ва фо то граф ског апа ра та за не у ке 
сли ка ре пор тре ти сте; па ипак су и му зи ка и сли кар ство пре бро ди ли 
кри зу и на шли свој да љи пут. Ко сти на тра ги ка ни је са мо у то ме што 
је жи вео у пре лом ном пе ри о ду за за на тли је, ка да Тур ци на пу шта ју 
ју жне кра је ве у ко је про ди ру ве сни ци тех но ло шке ци ви ли за ци је, већ 
што, као и сва ки по све ће ник, ни је умео или ни је же лео да се при ла-
го ди но вом до бу (за раз ли ку од Дим ка ср ма ће ша, ју на ка по ме ну те 
при по вет ке А. Кр сти ћа). 

При по ве дач бе ле жи до га ђа је то ном го то во хлад не објек тив но сти, 
за у зи ма ју ћи по вре ме но угао по сма тра ња Ко сти ног са вре ме ни ка, или 

7 Срп ске на род не пје сме, књи га дру га, Ску пио их и на сви јет из дао Вук Стеф. 
Ка ра џић (пре ма беч ком из да њу из 1845.), Из да ње и штам па Др жав не штам па ри је, 
Бе о град, 1932, 197.
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до да ју ћи са мо по не ки атри бут ко ји га по ме ра са по зи ци је не у трал ног 
по сма тра ча на стра ну ју на ка-стра дал ни ка: ис ти че да су „за Ко сту ко-
нач но на ста ли цр ни да ни“, да су се до га ђа ли „ру жни при зо ри“ у ко ји ма 
су „обе сне чар ши ли је“ исме ва ле му зи ку ко јој су се до ју че ди ви ле. 

Мо же се по ву ћи па ра ле ла и из ме ђу сим бо ли ке смр ти у ор фич ком 
ми ту и „Ко сти Гр мо ву“. Пре ма нај по зна ти јој вер зи ји пре да ња, Ор фе-
је ва смрт по тре сла је це лу при ро ду, а око ње го вог гро ба под Олим пом 
гне зде се сла ву ји ко ји пе ва ју леп ше од оста лих.8 У обе при че ка зна до-
ла зи од не ке ви ше си ле, док су љу ди са мо из вр ши те љи. Смрт оба ју на-
ка по ве за на је с во дом: Ор фе ја су рас тр гле Тра чан ке, ба ци ле ње го ву 
гла ву и ли ру у Хе бар или у мо ре, где је пе ва ла ту го ван ку све док де ло ве 
ње го вог раз ба ца ног те ла ни су са ку пи ле и са хра ни ле му зе – баш као 
што су „обе сне чар ши ли је“ ба ци ле Ко сту и ње го во ће ма не „у на бу ја-
лу Ве лу шу“. Иако фи зич ка смрт на сту па не што ка сни је, ре ка од но си 
ње гов ин стру мент, ње го ву ду шу. Ко ста Гр мов без ће ма не та ни је ви-
ше исти. Окрут ност ка зне огле да се у то ме што му је од у зе та на да, а с 
њом и мо гућ ност да по но ви свој грех. Ако смрт по сма тра мо у окви ру 
мит ске и ре ли гиј ске сим бо ли за ци је, где је она ме та фи зич ки сим бол, 
нео дво јив од свог би нар ног по ла жи во та, а не пот пу на не га ци ја по-
сто ја ња, да кле, смрт као осло ба ђа ње од не га тив не и тран сцен ди ра ње 
ви тал не, жи вот не енер ги је – по на че лу mors ja nua vi tae (смрт до но си 
жи вот) – по ста је ја сно због че га мит ским ју на ци ма ни је до де ље на та ко 
јед но став на ка зна; и у хри шћан ству ово зе маљ ска смрт до но си спа се ње 
и но ви жи вот.9

По сто ји ви ше ин ди ка то ра да је у „Ко сти Гр мо ву“ при по ве дач до-
зво лио свом ју на ку ово зе маљ ско ис ку пље ње. Две ма кон траст ним сли-
ка ма он по вла чи па ра ле лу из ме ђу осло ба ђа ња не га тив не енер ги је пу-
тем те фе ри ча и очи шће ња ко је пру жа мо ли тва – Ко ста би пи јан, „од 
уну тра шњег ми ља, сре ће и за до вољ ства од ла зио по ла га но и скру ше но, 

8 Д. Сре јо вић и А. Цер ма но вић-Ку зма но вић, Реч ник грч ке и рим ске ми то ло ги
је, СКЗ, Бе о град, 1992, 311.

9 Пол Дил до вео је у ве зу мит ски сим бо ли зам са ду бин ском пси хо ло ги јом ис та-
кав ши да је „мит ска сим бо ли за ци ја пси хо ло шки ра чун ис ка зан сли ко ви тим је зи ком“, 
ко ји сим бо лич ке сли ке ми то ва мо же да по но во пре ве де на је зик пој мо ва и да “сва ка 
ме та фи зи ка, мит ски сли ко ви та или пој мов на чи сто је сим бо лич ког ка рак те ра.”

Ви ди: Пол Дил, Сим бо ли ка у грч кој ми то ло ги ји, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на 
Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад, 1991, 20-24. Ви ди и: Пол Дил, Сим бо
ли ка у Би бли ји, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 
Но ви Сад, 1991.
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као по сле ду ге и ду бо ке мо ли тве“, док на кра ју при по вет ке „Ко ста стар, 
не мо ћан и без ће ма не та ни је ви ше при ста јао ни за где па је јед но га да-
на оти шао и сео пред цр кву. [...] По сле слу жбе бо жи је од ла зио је ку ћи 
исто она ко скру ше но као не ка да ка да се вра ћао са сво јих те фе ри ча по сле 
нат пе ва ња са сла ву јем.“10 

У све тлу хри шћан ске те о ло ги је, гор дост је нај ве ћи смрт ни грех, 
јер због сво је не из ле чи ве, од но сно по но вљи ве при ро де, под ри ва са ме 
те ме ље хри шћан ства. С дру ге стра не, као што гор де ка жња ва, бог је 
тај „ко ји по ди же по ни же не, и жа ло сне уз ви шу је к спа се њу“ (Јов 5,11). 
По пут пра вед ног Јо ва, ју нак сво ју суд би ну при хва та мир но, без по-
бу не и бо го ху ље ња и без сум ње у бо жан ску про ми сао, што је је ди ни 
пут ка ис ку пље њу. На ро чи то по след ња ре че ни ца при по вет ке оста вља 
про сто ра та квом ту ма че њу: „А он да је умро, у про лећ но пра ско зор је у 
соп че ту Та се Ћо ре, док је на по љу сви та ла зо ра а од о зго из ло зја до пи-
ра ла сла ву је ва пе сма.“ 

Ме ђу тим, суд би не мит ских ју на ка ци клич но се по на вља ју, ука зу-
ју ћи да од ове за ко ни то сти не ма од сту па ња, не ма ис ку пље ња, јер, ка ко 
твр ди ве ли ки апо ло ге та ми то твор ства К. Ке ре њи, мит ске си ту а ци је 
ни су увек ра ци о нал но до ступ не, али су увек при сут не: мит „ни шта не 
об ја шња ва већ са мо по твр ђу је не што што је би ло и што ће би ти.“11 
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Mir ja na BE ČEJ SKI 

HID DEN MO TI VES IN THE STORY  
“KO STA GR MOV” OF PE TAR PA NIć

Sum mary

The story “Ko sta Gr mov” of Pe tar Pa nić, to which li te rary cri tics paid lit tle 
at ten tion un til now, dif fers from ot her sto ri es in the Ant ho logy of Old Ser bian 
story – tel lers 18711941, eit her by pro ce du re mo der ni za tion or by shif ting of 
the me cen tre from lo cal so cial pro blems to “eter nal the mes” of li te ra tu re, from 
re a lism to mytho logy. The fa mi li a rity with orp hic myth is espe ci ally evi dent in 
to pic and symbo lic, whi le so me hid den mo ti ves, which are fa mi li ar to our po-
pu lar li te ra tu re, we re ta ken over in di rectly from Chri stian the o logy such as: su-
per na tu ral ori gin of ar ti stic gift, pri de as the lar gest de adly sin, and pu nis hment 
which can bring re demp tion. 

The clas sic re a li stic story-tel ling co ur se is gi ving up its pla ce to fac to grap hic 
pro ce du re – re duc tion of the type and cha rac ter, ab sen ce of pshycho lo gi za tion 
of per so na lity, con trac tion of plot to cold and po or re cor ding, by which the im-
por tan ce of non-said from one part, and so me mo re de ta i led shown sce nes, from 
anot her part. 

Key words: Ko sta Gr mov, orp hic myth, nig htin ga le, pri de, sin, pu nis hment, 
fac to grap hic pro ce du re. 

Рад је пре дат 31. ок то бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.
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Дра га на ЈА ЊИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

БЕ ЛЕ ШКЕ О ДА БАР СКОЈ ЕПИ СКО ПИ ЈИ**

Ап стракт: Да бар ска епи ско пи ја ула зи ла је у са став пр вих Са ви них 
епи ско пи ја. Се ди ште епи ско пи је, ма на стир св. Ни ко ле у Да бру, у до ли-
ни Ли ма ве ро ват но је пред не ма њић ка за ду жби на. То зна чи да је мо на шка 
тра ди ци ја по сто ја ла у срп ским зе мља ма још у XI и XII ве ку, и да је на тој 
тра ди ци ји ба за на ко јој се раз ви ја срп ска цр кве на са мо стал ност. 

Кључ не ре чи: епи ско пи ја, Си но дик, ар хи тек ту ра, Да бар, ма на стир, 
тра ди ци ја, ин тер фе рен ци ја.

По мен Да бар ске епи ско пи је у По ве љи о осни ва њу срп ских епи-
ско пи ја, ко ју су из да ли св. Са ва и и Сте фан Пр во вен ча ни, а ко ја нам 
је са чу ва на у по зном пре пи су из по ло ви не XV ве ка, пред ста вљао би 
уства ри по пис пр вих но во о сно ва них срп ских епи ско пи ја уну тар гра-
ни ца срп ске др жа ве1.

На и ме, град to Dobriski,k (d|a|pqjh, прид. d|a|p) што би да нас 
би ла област Да бар, по ми ње Кон стан тин Пор фи ро ге нит као је дан од 
шест гра до ва у За ху мљу, док га два ве ка мла ђи Поп Ду кља нин у свом 
спи ску жу па по ми ње као De bre ca (Да бар)2. Из ве сне те шко ће око 

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

1 Pa vel Jo sif Ša fa rik, Okázky ob čanského písmenictví, v Pra ze, 1870 (2), 54.
2 Кон стан тин Пор фи ро ге нит, Спис о на ро ди ма, Ви зан тиј ски из во ри за исто-

ри ју на ро да Ју го сла ви је, II, Бе о град, 1959, 61. Ље то пис по па Ду кља ни на, Бе о град, 
1988, 123 (Ono go ste, Co mer ni za, Pi va, Ge ri co, Ne tu si ni, Gu i se mo, Com, De bre-
ca, Ne re tva и Ra ma). Кон стан тин Ји ре чек, „Тр го вач ки пу те ви и руд ни ци Ср би је 

УДК 271.222(497.11)-72"10/11" ; 94(497.11)"10/11"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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са мог об ли ка име на и не сла га њи ма исто ри ча ра око уби фи ка ци је Да-
бра, раз ре ши ла се је у ко рист иден ти фи ка ци ја De bre ca као си ни но ни-
ма за три раз ли чи те обла сти: хум ски Да бар – из ме ђу Гац ког, Сто ца и 
Не ве си ња, по лим ски Да бар – на сред њем и до њем Ли му и не ре тљан-
ски Да бар – код Не ре тве за пад но од Ко њи ца3. С дру ге стра ни ако би 
се узе ла у об зир Ду кља ни но ва по де ла Ср би је на Бо сну и на Ра шку, 
област По ли мља не би има ла ни ка кве ве зе са Ду кља ни но вим Под гор-
јем – при па да ла би Ра шкој, а са мим тим и област Да бра4. До ли на Ли ма, 
Пи ве, Ибра и Та ре (ма на стир Ста ра Па вли ца на Ибру, све ти Ни ко ла 
у Да бру и све ти Ђор ђе у Да бру, Ари ље о Ибар ски Гра дац) по кри ва 
област нај ра ни је рас про стра ње но сти Ср ба. За бе ле же ни то по ни ми у 
ју го за пад ној Ср би ји на ле вој ова ли Ли ма, Су ти ван (San ctus) и Мој-
стир (mo ni ste ri um) (бли зу ма на сти ра св. Бо го ро ди це Гра дач ке), ко ји 
пред ста вља ју сло вен ску из вед ни цу из вул гар но ла тин ског, го во ри са ми 
по се би да је у Ср би ји би ло ма на сти ра и мо на штва и пре све то га Са ве5. 

У исто риј ској на у ци ју рис дик циј ска област Да бар ске епи ско пи је 
че сто је пи сто ве ћи ва на са Да бар ском (Де бар ском) епи ско пи јом, ко-
ја је би ла у са ста ву Охрид ске ар хи е пи ско пи је још од XI ве ка, а ко ја је  

и Бо сне у сред њем ви је ку”, Збор ник Кон стан ти на Ји ре че ка, I, Бе о град, 1959, 235-
237. Пе тар Шо ба јић, „Да бар ско по ље у Хер це го ви ни”, Срп ски ет но граф ски збор-
ник, књ. 34, LXVII, Бе о град, 1954, 6-8.

3 Ми ха и ло Ди нић, Срп ске зе мље у сред њем ве ку, Бе о град, 1978, 229-231. Сто-
јан Но ва ко вић, „Срп ске обла сти X-XII ве ка”, Гла сник СУД, XLVI II, 1879, 75-76. 
Ила ри он Ру ва рац, „О епи ско пи ји да бар ској и да бро-бо сан ској”, Го ди шњи ца НЧ, 
Ia, 1877, 247-253. Си ни ша Ми шић, Хум ска зе мља у сред њем ве ку, Бе о град, 1996, 
16, 21, 28.

4 „Ср би ју, пак, ко ја се зо ве и За гор је, по дје лио је на дви је по кра ји не, од ко јих 
се јед на од ве ли ке ри је ке Дри не про сти ре пре ма за па ду до пла ни не Pi na; њу на зи ва 
и Бо сном, а дру га об у хва та про стор од ре че не ри је ке Дри не пре ма ис то ку до “Lu-
pia-e и Ска дар ског је зе ра; њу на зи ва Ра шком”, Ље то пис по па Ду кља ни на, 114. Ми-
ха и ло Ди нић, Срп ске зе мље у сред њем ве ку, 231. Сто јан Но ва ко вић, „Срп ске обла сти 
X-XII ве ка”, 75-76. Пе тар Мр ко њић, „Сред ње По ли мље и По тар је”, Срп ски ет но-
граф ски збор ник, I, Бе о град, 1902, 256, 258. Јо ван ка Ка лић, „Цр кве не при ли ке у 
срп ским зе мља ма до ства ра ња ар хи е пи ско пи је 1219. го ди не”, Са ва Не ма њић – Све
ти Са ва, Бе о град, 1979, 48-52.

5 Алек сан дар Ло ма, „Су те ли ца – то по но ма стич ки тра го ви ла тин ског хри-
шћан ства у уну тра шњо сти пред не ма њић ке Ср би је”, Исто риј ски гла сник, 1-2, 1987, 
8-10. Ва си ли је Мар ко вић, Пра во слав но мо на штво и ма на сти ри у сред ње ве ков ној 
Ср би ји, Срем ски Кар лов ци, 1920, 44-45. Ти бор Жив ко вић, Цр кве на ор га ни за ци ја у 
срп ским зе мља ма, Бе о град, 2004, 136-137.
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по сле Ми лу ти но вих за у зи ма ња ју жних обла сти 1284. г. (Де бра, Ки че ва 
и По ре ча), ушла је са став Срп ске цр кве6. У Све то сте фан ској по ве љи 
мо же се кон ста то ва ти по мен два „да бар ска епи ско па, ко ји но се исто 
име – Јо ван“. На пр ви по глед сма тра ло се да је реч о пи сар ској гре шци, 
ме ђу тим уви дом у по пис срп ских епи ско пи ја од св. Са ве до Ни ко ди-
мо ве по ве ље за ма на стир св. Сте фа на у Бањ ској, у спи ску епи ско пи ја 
Да бар ска епи ско пи ја на ла зи ла се је увек ис пред мо ра вич ке, а из ме ђу 
бу ди мљан ске и мо ра вич ке, док је дру га Да бар ска епи ско пи ја би ла тек 
на де се том ме сту. У хри со ву љи за Хру сиј ски пирг (1301-1303/4) ре-
до след је до не кле из ме њен, иако ће у овим две ма по ве ља ма ре до след 
на бра ја ња пр вих осам епи ско пи ја би ти исти као и у хри со ву љи св. Са-
ве7. Кон ста та ци ја да се у Све то сте фан ској по ве љи на ла зи по мен два 
да бар ска “D|ap|” епи ско па истог име на, раз ја шње на је у ко рист срп-
ског Да бра, у ко јој се во ди ло ра чу на о ра зли ци у ран гу две исто и ме не 
епи ско пи је, где је пред ност да та епи ско пи ји „срп ског Да бра” у од но су 
на тек при кљу че ну Да бар ску (Де бар ску) епи ско пи ју 1317. го ди не у 
Срп ску цр кву8.

У сред њем ве ку жу па Да бар (iupa nia De bre cia) об у хва та ла је област 
гор њег Ли ма из ме ђу При је по ља и При бо ја. То је пла нин ско под руч је 
из ме ђу Ср би је и Бо сне, чи ју при род ну це ли ну раз два ја да на шња др-
жав на гра ни ца. Са свих стра на оме ђа на је пла нин ским ма си ви ма Ву че-
ви це, Ја вор ја, об ро на ка Зви је зде, Та ре и Зла ти бо ра. Не ко ли ко жуп них 
обла сти са на се љи ма и тр го ви ма као што су При бој (Ба ња код При бо-
ја), Ма жи ћи-Све ти Ге ор ги је у Да бру), По бла ће и До брун, пред ста-
вља ли су у про шло сти управ но-ад ми ни стра тив на се ди шта Да бра9. У 
оно ма сти ци то по ним Да бар ра ши рен је на ју жно сло вен ском про сто-
ру. Осно ва ре чи во ди по ре кло од ин до е вроп ског ко ре на dhe ub – ду-
бок, шу паљ, пре ко пра сло вен ског di bri ко је зна чи – до ли на, про ва ли ја,  

6 Да ни ли Дру ги, Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских, Слу жбе, Бе о град, 
1988, 116, 132-133. Qmác`pnbz H., Nuphdqj`r` `puheohqjnohÄ, , QnthÄ, 
1924, 192. Љу ба Ко ва че вић, Све то сте фан ска хри со ву ља, Спо ме ник, IV, Бе о град, 
1890, 10. Franz Mi klo sich, Mo nu men ta ser bi ca, Vi en nae, 1858, 60.

7 Pa vel Jo sif Ša fa rik, Okázky ob čanského písmenictví, v Pra ze, 1870 (2), 54.
8 Тер мин „епи ско пи ја срп ског Да бра”, ка сни јег је да ту ма (1329г.), а ко ји у 

тек сту слу жи да на гла си те ри то ри јал но-цр кве ну област по ме ну тих ка те дри. Љу ба 
Ко ва че вић, Све то сте фан ска хри со ву ља, 10. Љу ба Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си 
и нат пи си, I, Бе о град, 1902, бр. 55, 25-26.

9 Пе тар Мр ко њић, „Сред ње По ли мље и По тар је”, 258. Дра ги ша Ми ло са вље-
вић, Сред њо ве ков ни град и ма на стир До брун, Бе о град-При бој, 2006, 17.
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ждре ло10. Ова квих ар ха и за ма, ста рих срп ских и сло вен ских ре чи ко је 
су се са чу ва ле ока ме ње не у то по ни ми ји, на ла зи мо и у то по ни му dzap| 
– удо ли на за Да бар, Де брц, Ид бар, али ако би се при ту ма че њу овог 
то по ни ма огра ни чи ли на ње го ва са звуч ја у са вре ме ном је зи ку, Да бар 
би се по ве зао са исто звуч ним име ном жи во ти ња11.

Исто ри ча ри ко ји су се ба ви ли пи та њем бро ја пр вих срп ских 
епи ско пи ја, као и ста рих епи скоп ских ка те дри ко је је на сле ди ла тек 
фор ми ра на Срп ска ар хи е пи ско пи ја, ми шље ња су да је Да бар ска епи-
ско пи ја, ула зи ла у ред но во о сно ва них пр вих епи скоп ских се ди шта. 
На осно ву крат ког при ка за из ло жи ће мо њи хо ва за па жа ња. Та ко је 
Го лу бин ски је увр ше та ва у пр ве Са ви не епи ско пи је, кон ста ту ју ћи да 
се она на ла зи ла „у са мој Ср би ји, а не у За ху мљу или Ду кљи, а на гра-
ни ци са Бо сном”. Ја сно раз гра ни ча ва ју ћи област Да бар ске епи ско-
пи је од оних у За ху мљу и Ду кљи, Го лу бин ски ин ди рект но ука зу је на 
од ре ђе ну исто риј ску за ви сност За ху мља и Ду кље у од но су на по ме-
ну ту срп ску епи ско пи ју, ме ђу тим о ово ме не да је ни ка кво по себ но 
об ја шње ње12. Ру ва рац де таљ но и увер љи во у две ма сво јим сту ди ја ма 
обра зла же уби ка ци ју Де бар ске епи ско пи је, по зи ва ју ћи се на из во-
ре ко ји то и до ку мен ту ју (Сту де нич ки ти пик, Пље вљан ски си но дик, 
По ве ља св. Са ве као и па не ги ри ка из ма на сти ра Хо по ва и Ра ко ви-
це, као и је ве на ђе ља из ма на сти ра Бе ше но ва, де ман ту ју ћи те о ри ју о 
по гре шној ин тер пе ла ци ји и ло ци ра њу Да бра, те на кра ју за кљу чу је: 
„да је осно ва на од св. Са ве да бар ска епи ско пи ја с цр квом св. Ни ко-
ле би ла у По ли мљу, а на име у ма на сти ру Ба њи”13. К. Ји ре чек за сту-
па ми шље ње да је Да бар ска епи ско пи ја би ла од по чет ка у са ста ву 
Срп ске цр кве, у ма на сти ру св. Ни ко ле у Да бру на до њем Ли му, ис-
ти чу ћи да су ова епи скоп ска се ди шта уства ри нај ва жни ја по ли тич-
ка ме ста та да шње Срсп ке др жа ве. Оста је чи ње ни ца да је св. Са ва 
спро во дио ор га ни за ци ју но ве ар хи е пи ско пи је ис ту ра њем пет епи-
ско пи ја на гра нич ни по јас та да шње срп ске др жа ве чи ји су раз ло зи  

10 Pe tar Skok, Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat skog ili srp skog je zi ka, I, JA ZU, Za greb, 
1971, 370-371. Дра ги ша Ми ло са вље вић, Сред њо ве ков ни град и ма на стир До брун, 20.

11 Алек сан дар Ло ма, „То по но ма сти ка као иза зов”, Књи жев ност и је зик, бр. 
1-2, Бе о град, 2001, 15.

12 Ebcemhi Cnksahmqjh, Jp`rjÐi nwepjz hqrnpÐh op`bnqk`bm{u 
vepjbei, Lnqjb` 1871, 465.

13 Ила ри он Ру ва рац, „Не што о Бо сни да бар ској и да бро-бо сан ској епи ско пи ји 
и о срп ским ма на сти ри ма”, Го ди шњи ца НЧ, Но ви Сад, 1877, Iа, 247-253. Id., „При-
ло зи за срп ску по вест”, Ле то пис МС, Но ви Сад, 1887, 71-72. 
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би ли ви ше на мен ски14. М. Пур ко вић и Ђ. Сли јеп че вић, Р. Гру јић, Д. 
Ка шић и С. Ћир ко вић истог су ми шље ња као и пред ход ни ауто ри, 
тре ти ра ју ћи ову епи ско пи ју као но ву у од но су на ста ре епи ско пи је 
ко је је св. Са ва за те као15. 

Ме ђу тим, за раз ли ку од овог оп ште при хва ће ног ми шље ња о пи та-
њу пр вих епи ско пи ја из два ја ју се пар цр кве них исто ри ча ра В. Мар ко-
ви ћа, М. Јан ко вић и Д. Бог да но ви ћа, ко ји на ин ди рек тан на чин ука зу ју 
на мо гућ ност пре све то сав ског по ре кла Да бар ске епи ско пи је. Ка да го-
во ри о пред не ма њић ком пе ри о ду и ма на сти ри ма ко је је ра шка др жа-
ва има ла до Сте фа на Не ма ње, Мар ко вић у пред не ма њић ке ма на сти ре 
убра ја и ма на стир св. Ни ко ле и св. Ђор ђа у Да бру. Ве ћи на ових ма-
на сти ра ка ко он ка же, ко ја је би ла у до ли ни Ли ма (Ста ра Па вли ца на 
Ибру, Бо го ро ди ца Гра дач ка као и св. Ни ко ла и св. Ђор ђе у Да бру), 
при па да ли би ста ри јем кул тур ном на сле ђу, с об зи ром на исто риј ско-
ге о граф ска ка рак те ри сти ка ове обла сти (ути цај При мор ја). Мар-
ко вић ово пот кре пљу је по зи ва ју ћи се на Сту де нич ки ти пик (пи сан 
1207-1215. г.) у ко јем се на ре ђу је да шест игу ма на из нај у глед ни јих 
ма на сти ра у Ср би ји при су ству ју би ра њу Сту де нич ког игу ма на, где се 
овом при ли ком по ми њу и игу ма ни св. Ни ко ле и св. Ђор ђа у Да бру. 
За из бор се ди шта Да бар ске епи ско пи је, чи ји се по ло жај на ла зио „на 
са мој за пад ној гра ни ци бла го ве ри ја, пре ма је ре тич кој Бо сни”, а на вој-
нич ком пу ту, ко ји је из Бо сне во дио у Ср би ју, био би, пре ма Мар ко-
ви ћу, та ко ђе је дан од раз ло га да се је у ма на сти ру св. Ни ко ле на ла зи ло 
епи скоп ско се ди ште16. Да ко ре не Да бар ске епи ско пи је тј. ње них ма на-
сти ра св. Ни ко ле и св. Ђор ђа у Да бру тре ба тра жи ти пре све то га Са ве, 
ука зу је и Д. Бог да но вић, ко ји сма тра да је мо на шка тра ди ци ја по сто ја-
ла у срп ским зе мља ма још у XI и XII ве ку, па чак и ра ни је и за кљу чу је да 

14 Кон стан тин Ји ре чек, „Тр го вач ки пу те ви и руд ни ци Ср би је и Бо сне у Сред-
њем ви је ку”, I, 246. Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, 1, Бе о-
град, 1991, 92.

15 Ми о драг Ал. Пур ко вић, Срп ски епи ско пи и ми тро по ли ти сред њег ве ка, Ско-
пље, 1938, 14, 26-28. Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве, 1, 91. 
Ра до слав Гру јић, Пра во слав на Срп ска цр кве, Бе о град, 1920, 19. Id., „Епар хиј ска вла-
сте лин ства у сред ње ве ков ној Ср би ји”, Бо го сло вље, 1932, VII, св.2, 98. Ду шан Ка-
шић, „Све ти Са ва”, Спо ме ни ца о 750го ди шњи ци ауто ке фал но сти, Бе о град, 1969, 
26. Си ма Ћир ко вић, „Пра во слав на срп ска цр ква у сред ње ве ков ној срп ској др жа-
ви”, Спо ме ни ца о 750го ди шњи ци ауто ке фал но сти, Бе о град, 1969, 39.

16 Ва си ли је Мар ко вић, Пра во слав но мо на штво и ма на сти ри у сред њо ве ков ној 
Ср би ји, 40-45.
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је „у тој тра ди ци ји би ла она ба за на ко јој се по сле раз ви ја срп ска ауто-
ке фа ли ја”17. М. Јан ко вић у сво јој ис црп ној сту ди ји о епи скоп ским се-
ди шти ма и ми тро по ли ја ма, тре ти ра Да бар ску епи ско пи ју у Са ви не но-
ве епи ско пи је, с том раз ли ком што на гла ша ва да су се се ди шта но вих 
епи ско пи ја на ла зи ла при ма на сти ри ма, еко ном ски обез бе ђе ним, ко ји 
су ве ро ват но ужи ва ли нај ве ћи углед на те ри то ри ји но во фор ми ра них 
епи ско пи ја. У овом слу ча ју и ка те дра Да бар ског епи ско па, пре ма кон-
ста та ци ји М. Јан ко вић, би ла је вр ло углед на што, пре ма ње ним ре чи ма, 
мо же да се ви ди из Сту де нич ког ти пи ка. С дру ге стра не, на бра ја ју ћи 
епи ско пе на тро ну Да бар ске епи ско пи је, на осно ву њи хо вог по ме на у 
Пље вљан ском си но ди ку, оста вља отво ре но пи та ње хро но ло шког од-
ре ђе ња пр вих епи ско па но ми но ва них у Пље вљан ском си но ди ку, с об-
зи ром да пр ви да ти ра ни епи скоп ко ји се у Си но ди ка по ми ње као жив 
(1286-1292) је Иса и ја II18. 

Ма на стир св. Ни ко ле у Да бру, на зван Ба ња, пре ма ре чи ма арап-
ског ге о гра фа Идри зи ја (1153) Ба ња (Ba nia) се на ла зи на оба ли ре ке 
ко ја се зо ве Li na, као утвр ђе ни град, док ка сни ји пу то пи сац Бе не дикт 
Ку ри пе шић (пр ва по ло ви на XVI ве ка) ло ци ра ма на стир код При бо ја. 
На и ме, Ба ња је би ла трг и ка ра ван ска ста ни ца на Ве ли ком бо сан ском 
дру му, ко ји је во дио пра во на ма на стир св. Ни ко ле, ко ји се на ла зио по-
ред ку ле на бањ ском гра ду19.

17 Ди ми три је Бог да но вић, ”Пре о бра жај Срп ске цр кве”, Исто ри ја Срп ског на
ро да, Бе о град, 1981, I, 326.

18 Ма ри ја Јан ко вић, епи ско пи је и ми тро по ли је Срп ске цр кве у сред њем ве ку, Бе-
о град, 1985, 32, 155-156. Раз лог осни ва ња епи скоп ских ка те дри при ма на сти ри ма 
мо же се тра жи ти у ма лом бро ју гра до ва та да шње Срп ске др жа ве, што се не мо же 
од но си ти на уста ље ну хри шћан ску прак су 17 пра ви ло IV Халк. Ни ко дим Ми лаш, 
Пра ви ла пра во слав не цр кве ту ма че њи ма, 1, Бе о град-Ши бе ник, 2004, 369. 

19 Сто јан Но ва ко вић, „Срп ске обла сти X-XII ве ка”, Гла сник СУД, XLVI II, 1879, 
75. Га вро Шкри ва нић, Пу те ви у сред њо ве ков ној Ср би ји, Бе о град, 1974, 125-126. Мир-
ја на Ша ко та, „При ло зи по зна ва њу ма на сти ра Ба ње код При бо ја”, III, Са оп ште ња, 
X, Бе о град, 1974, 23. У ис црп ној сту ди ји Ти бор Жив ко ви ћа, Цр кве на ор га ни за ци ја у 
срп ским зе мља ма (ра ни сред њи век), 169. Пе тар Ко со вић, Ми лан Ми ла ди но вић, „Тр-
го вач ки цен три и пу те ви по срп ским зе мља ма у сред њем ве ку и у тур ско до ба”, Го-
ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа, XXI, 1901,57-60. У ду бро вач ким до ку мен ти ма спо ми њу 
се не ко ли ко срп ских ма на сти ра као ста ни це тр го вач ких ка ра ва на, ко ји се на ла зе на 
Ли му. Та ко се спо ми ње и S. Ni co la us de Li mo или се ди ште епи ско па на до њем Ли му 
– „con tra ta S. Ni co lai de Bag na par ti um Bos si ne” Di ver sa 1395; „Bag na ad ec cle si am S. 
Ni co lai pro pe Lim”, Di ver sa 1401. Кон стан тин Ји ре чек, „Хри шћан ски еле мен тиу то по-
граф ској но мен кла ту ри бал кан ских зе ма ља”, Збор ник Кон стан ти на Ји ре че ка, I, 487. 
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Ни је по зна то ка да је осно ван ма на стир св. Ни ко ле у Да бру, на зван 
Ба ња. М. Ша ко та сма тра да не ма на го ве шта ја да је св. Ни ко ла Да бар ски 
за ду жби на Сте фа на Не ма ње (1161-1196), ни ти не ко га од ње го ве по ро-
ди це, већ да је овај ма на стир по сто јао још пре ње го ве вла да ви не, од но-
сно да је по диг нут ве ро ват но пре 1168. го ди не. Ци ти ра ју ћи ауто ре ко ји 
су убра ја ли ма на стир св. Ни ко ле Да бар ског у нај ста ри је ма на сти ре у др-
жа ви Не ма њи ћа, она за кљу чу је да је ма на стир Ба ња за свој ви со ки ранг 
мо гла да за хва ли или ре ла тив ној ве ли кој ста ри ни у вре ме по ди за ња Сту-
де ни це (1183) или по ре клу кти то ра бли ског Не ма њи ном ро ду. Чи ње-
ни ца да се је се ди ште јед не од пр вих епи ско пи ја на ла зи ло у св. Ни ко ли 
Да бар ском, ука зи ва ло би не са мо на ње гов на ро чи то по го дан ге о граф-
ски по ло жај ко ји је ма на стир имао на гра ни ци пре ма Бо сни, већ и на ње-
го вог зна чај и углед ко ји је у то вре ме ужи вао20. При ли ком од ре ђи ва ња 
епи скоп ских се ди шта ар хи е пи скоп Са ва и краљ Сте фан Пр во вен ча ни 
ра ди ли су исто вре ме но и на њи хо вој еко ном ског си гур но сти. За ве ћи-
ну епи скоп ских цр ка ва не до ста ју по да ци о њи хо вом вла сте лин стви ма. 
На осно ву по ве ља из да тих по је ди ним ве ли ким ма на стир ским вла сте лин-
стви ма на ла зи мо по дат ке о по је ди ним епи ско пи ја ма да су има ле сво је 
вла сте от ске по се де ко ји се на во де као се ла или зе мље да ро ва не епар хиј-
ских вла сте лин ста ва или за ме ње не дру гим цр кве ним вла сте лин стви ма. 
Та ко за Да бар ско епар хиј ско вла сте лин ство зна мо да је краљ Ми лу тин 
Гра ча нич ком по ве љом од у зео зе мљи шне по се де ко ји су при па да ли Ли-
пљан ској епи ско пи ји у Хво сну, у Су хо грл ској зе мљи, при ло жив ши их 
цр кви св. Ни ко ле, епи ско пи ји да бар ској („H A`me ì qìuncp|ká 
jnh aáuì r`jnfe(de) üohq`m b| à(r|)whmá lh uphqnbüká h 
bgeu| h d`u| q(be)rnl| Mhjnká â(ohqjì)ohh d|ap|qjnh”)21.

На осно ву ар хе о ло шко-ар хи тек тон ских ис тра жи ва ња не ма кон-
крет них до ка за у по гле ду пр ве цр кве не гра ђе ви не тј. ње не иден ти-
фи ка ци је са пр во бит ном цр кве ном гра ђе ви ном, с об зи ром да су код 

20 Ма ри ја Ша ко та, Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, Бе о град, 2007, 10. 
Id., „При ло зи по зна ва њу ма на сти ра Ба ње код При бо ја”, I-II, Са оп ште ња, IX, 1970, 
20. Алек сан дар Со ло вјев, „Све до чан ства пра во слав них из во ра о бо го мил ству на 
Бал ка ну”, Го ди шњак Исто риј ског дру штва БиХ, 5, Са ра је во, 1953, 75. Све то зар Ра-
до ји чић, „Фре ске Кон стан ти нов по бе де у цр кви све тог Ни ко ле да бар ског”, Гла сник 
СНД, XIX, 1938, Ско пље, 79.

21 Ми о драг Па вло вић, „Гра ча нич ка по ве ља”, Гла сник СНД, III, Ско пље, 
1928, 130. Ра до слав Гру јућ, „Епар хиј ска вла сте лин ства у сред ње ве ков ној Ср би ји”, 
141. Ра до мир Ива но вић, „Зе мљи шни по се ди гра ча нич ког вла сте лин ства”, ИЧ, XI 
(1960), Бе о град, 1961, 262.
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са да шње цр кве по све ће не св. Ни ко ли иден ти фи ко ва не три цр кве не 
гра ђе ви не, ко је су раз ли чи то да ти ра не. Ђ. Бо шко вић22 кон ста ту је да 
је са да шња цр ква св. Ни ко ле на до гра ђе на на пр во бит ну гра ђе ви ну, о 
че му би све до чио на чин зи да ња по мо ћу огром них те са них бло ко ва од 
си ге тј. да ма ла цр ква Ус пе ња са ју жне стра не св. Ни ко ле пред ста вља 
пр во бит ну гра ђе ви ну бањ ског ма на сти ра. Не дав но от ко па ни те ме љи 
цр кве св. Или је, ко ји се на ла зе на ме тар уда ље но сти са се вер не стра-
не св. Ни ко ле, мо гли би да оли ча ва ју ста рог све тог Ни ко лу, или пак 
да се ста ри св. Ни ко ла на ла зи на не ком дру гом ме сту ма на стир ског 
ком плек са23. Са си гур но шћу се мо же уста но ви ти да је при ли ком ар-
хе о ло шких ис тра жи ва ња 1972. го ди не, ол та ра, ђа ко ни ко на, про те зи са 
и на о са са да шња цр ква св. Ни ко ле, са гра ђе на на ста ром ви ше слој но 
гро бљу, што све до чи о по сто ја њу и тра ја њу на се ља Ба ња, што је ка-
рак те ри сти ка ста рих цр ка ва (Рас, До брун,) ко је су та ко ђе по диг ну те 
пре ко гро бља24. Узи ма ју ћи у об зир сва до са да шња ис тра жи ва ња на ма-
на стир ском ком плек су у Бањ ској, М. Ша ко та сма тра да не ма до вољ но 
ар гу ме на та ко ји би по твр ди ли пр во бит ну цр кву св. Ни ко ле Да бар ског 
из вре ме на Не ма ње и св. Са ве и где се они на ла зе25.

Ин ди ци ју за пред не ма њић ско по ре кло ма на сти ра св. Ни ко ле у Да-
бру на ла зи мо у Сту де нич ком ти пи ку пи са ном из ме ђу (1205 и 1217. го-
ди не), ма да се го ди на ње го ве ре дак ци ја мо же по ме ри ти не где кра јем 
XII и по чет ком XI II ве ка, у ко јем се на во ди да у би ра њу сту де нич ког 
ар хи ман дри та уче ству је шест ста ре ши на срп ских ма на сти ра ме ђу ко-
ји ма се по ми ње и игу ма ни ма на сти ра св. Ни ко ле и св. Ђор ђа у Да бру: 
„h dpìc`cn qber`cn Mhjnk zap{ h qbe`cn CenpcÞ` ì Daph”26. 

22 Ђур ђе Бо шко вић, Ар хи тек ту ра сред њег ве ка, Бе о град, 1957, 283. Пре ма Ђ. 
Бо шко ви ћу са да шња цр ква св. Ни ко ле јед ним де лом по ти че из XII, а дру гим ве ћим 
де ло, из тре ће де це ни је XIV ве ка.

23 Мир ја на Ша ко та, „При ло зи по зна ва њу ма на сти ра Ба ње код При бо ја”, III, 
15. Id., Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, 11. 

24 Id., Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, 11. Ва си ли је Мар ко вић, Пра во
слав но мо на штво и ма на сти ри у сред њо ве ков ној Ср би ји,42. Јо ван ка Ка лић, „Цр кве-
не при ли ке у срп ским зе мља ма до ства ра ња ар хи е пи ско пи је 1219. го ди не”, 29-30. 
Мар ко По по вић, Ста ри Рас, Бе о град, 1987, 47-52. Ти бор Жив ко вић, Цр кве на ор
га ни за ци ја у срп ским зе мља ма, 143. Дра ги ша Ми ло са вље вић, Сред њо ве ков ни град и 
ма на стир До брун, 102-103.

25 Мир ја на Ша ко та, Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, 12.
26 Вла ди мир Ћо ро вић, Спи си св. Са ве, Бе о град-Ср. Кар лов ци, 1928, 77. Ми о драг 

М. Пе тро вић, Сту де нич ки ти пи и са мо стал на Срп ска цр ква, Бе о град, 1986, 14-36.
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Дру ги по мен ма на сти ра св. Ни ко ле у Да бру као епи скоп ског се ди шта 
ко је је осно вао св. Са ва, на ла зи мо у Хри со ву љи о ме сти ма срп ских епи-
ско пи ја у Кру ше дол ском ру ко пи су Син таг ме Ма ти је Вла ста ра из 1453. 
го ди не ко ја на во ди пра ва епи скоп ска се ди шта све то га Са ви на овим 
ре дом: „láqr` eoqjnonl| qpa|qj{l|: .`. gerq{h. .b. p`xj{h. 
c. ubnqr|mqj{h. .d. uk|l|qj{h. .e. rnokhwj{h. .Ó. aìdhlqj{h 
.g. d|a|p|qj{h .h. lnp`bhwqj{h”27. Сле де ћи по мен Да бар ске епи-
скоп ске ка те дре у срп ским сред њо ве ков ним из во ри ма на ла зи мо у 
Пље вљан ском Си но ди ку пра во сла вља, у ко јем се из ме ђу оста лих на ла-
зи и по мен да бар ских епи ско па и то: по мен на мно га ја ље та да бар ском 
епи ско пу Иса и ји II (1281-1291), и вјеч на ја па мјат да бар ским епи ско-
пи ма: Jp|qronpì, Hà`mhj{~, Le¹ndh~, hjnká, Hà`mì, 
Qohphdnm, Hq`Ýh, Hà`mì, Hà`mì, Eohqjnonl| d|ap|qj{l: 
báwm`ÿ o`ler|28.

По тре ба да се ме ђу пр вим епи скоп ским се ди шти ма ус по ста ви и 
Да бар ска епи ско пи ја ко ја се је на ла зи ла на са мој гра ни ци пре ма Бо-
сни, мно ги из во де из чи ње ни це да је св. Са ва на са бо ру у Жи чи 1220. 
го ди не, го во ре ћи о пра во сла вљу као исти ни тој ве ри и ана те ми шу ћи 
је ре ти ке те об на ро до вав ши текст срп ског Си но ди ка, дао основ ни раз-
лог за осни ва ња епи скоп ског се ди шта у Да бру29. На и ме, по зи ва ју ћи 
се на чи ње ни цу да је ка сни ја ре дак ци ја Си но ди ка, на ста ла на под руч ју 
Да бар ске епи ско пи је у ма на сти ру св. Ни ко ле у Да бру, не где из ме ђи 

27 Pa vel Jo sif Ša fa rik, Okázky ob čanského písmenictví, 54.
28 Bk`dhlhp @. Lnxhm, „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b medek~ 

op`bnqk`bhÄ”, Bhg`mrhiqjhi Bpelemmhj, Lnqjb` XVII, 1960, 302-304. Љу ба 
Сто ја но вић, „Треб ник” ма на сти ра св. Тро ји це код Пље вља”, Спо ме ник СКА, LVI, 
48, Срем ски Кар лов ци, 1922, 22-30. Вла ди мир Мо шин, „Ћи рил ски ру ко пи си ма на-
сти ра св. Тро ји це код Пље вља,”, Исто риј ски за пи си, 14, 1958, бр.73, 253. Ди ми три-
је Бог да но вић, Ин вен тар ћи рил ских ру ко пи са у Ју го сла ви ји (XIXVII ве ка), Бе о град, 
1982, бр. 274, Ру ко пис Пље вљан ског си но ди ка, да ти ран је из ме ђу по след ње че твр-
ти не XIV и по чет ка XV ве ка. Сма тра се да је пи сан је у обла сти да бар ске епи ско пи-
је на осно ву лич но сти ко је се по ми њу као жи ве ар хи е пи ско па Ја ко ва (1286-1292) 
и да бар ског епи ско па Иса и је II (1281-1291), ко ме се уз ви ку ју мно го ле стви ја, а у 
обла сти кра ља Дра гу ти на (cnqondhmì m`yelì) ко ме је ова област при па ла по-
сле Де же ва. Да ни ло Дру ги, Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских, 62.

29 Id., „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b medek~ op`bnqk`bhÄ”, 
Bhg`mrhiqjhi Bpelemmhj, Lnqjb` XVI, 1959, 350. „Због то га не ћу да ћу тим за 
вас, и ако ко од вас не зна њем за блу ди од исти ни те ве ре не при ли чи ми да гле да ју ћи 
сво је бу дем као на јам ник, а не пра ви па стир”. Те о до си је, Жи ти ја, Бе о град, 1988, 
209. Мир ја на Ша ко та, Ри зни ца ма на сти ра Ба ње код При бо ја, 11. 
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1284-1290, по слу жио је као пан дан за те о ри ју о по тре би на стан ка Да-
бар ске еиско пи је, ис кљу чи во као од брам бе не гра ни це про тив про ди-
ру ћих је ре ти ка (ба бу на, ко ји се ана те ми шу у Пље вљан ском си но ди ку), 
без да се је во ди ло ра чу на о вре мен ском ин тер ва лу на стан ка срп ске 
ре дак ци је Пље вљан ског Си но ди ка и цр кве но-по ли тич ких при ли ка пре 
ви ше од по ла ве ка30. По тре ба да се на до ме сте и тен де ци о зно при ка-
жу на пред из ло же не чи ње ни це су вр ло сме ле. Не ма сум ње да је иде ја 
во ди ља све том Са ви би ла исто риј ска ре ал ност ње го вог вре ме на. Ни је 
зго рег на по ме ну ти да је све ти Са ва у За ко но пра ви лу унео три ва жна 
спи са о ла ти ни ма као је ре ти ци ма, а за ту ма че ње 45. Апо стол ског пра-
ви ла унео је текст: „Епи скоп, или пре зви тер, или ђа кон, ако се са мо 
по мо ли са је ре ти ци ма, би ло у ку ћи или у цр кви – да се од лу чи; а ако им 
до зво ли да слу жи у цр кви као пре зви те ри, или да као све ште на ли ца 
не што дру го од све ште них рад њи чи не – та кав да се из врг не”31. По ли-
тич ка не за ви сност Срп ске др жа ве по кре ну ла је и пи та ње фор ми ра ња 
са мо стал не цр кве, где се је во ди ло ра чу на и о те ри то ри јал ном рас по-
ре ду пр вих срп ских епар хи ја са та да шњим об ла сним си сте мом срп ске 
др жа ве тј. да све обла сти срп ске сред њо ве ков не др жа ве, бу ду по кри-
ве не мре жом епи ско пи ја32. 

У Пље вљан ском си но ди ку за пи са но је де вет срп ских да бар ских 
епи ско па, о ко ји ма не ма по у зда них исто риј ских по да та ка. На и ме, од 
кон сти ту и са ња пр вих срп ских епи ско пи ја, па све до кра ја осам де се тих 
го ди на XI II ве ка, не ма по ме на да бар ских епи ско па у из во ри ма. По-
мен епи ско па Ни ко ле на јед ном ћи рил ском за пи су Грч ког че тво ро-
је ван ђе љу бр. 131. из Чи ка га, из дру ге по ло ви не XI II ве ка, са ве ли ком 
ве ро ват но ћом, а на осно ву из вр ше них па ле о граф ских и исто риј ских 
ана ли за, прет по ста вља да би по ме ну те лич но сти (епи скоп Ни ко ла и 
про то поп Че хра) и ло ка ли тет у за пи су упу ћи ва ли на да бар ског епи-
ско па Ни ко лу I, ко ји се у Пље вљан ском си но ди ку на ла зи на че твр-
том ме сту33. Кон крет не исто риј ске по дат ке о епи ско пи ма да бар ске 

30 Ми ха и ло Ди нић, „Уз рас пра ву „област кра ља Дра гу ти на по сле Де же ва”, ИЧ, 
1951-1952, 249-250. Bk`dhlhp @. Lnxhm, „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b 
medek~ op`bnqk`bhÄ”, 302, 319.

31 Ми о драг Пе тро вић, За ко но пра ви ло Све то га Са ве на срп ско сло вен ском и срп
ском је зи ку, 1, Ма на стир Жи ча, 2004, 136-137.

32 Ма ри ја Јан ко вић, епи ско пи је и ми тро по ли је Срп ске цр кве у сред њем ве ку 
33 Гор да на Ба бић, „Срп ски за пи си у грч ком че тво ро је ван ђе љу бр. 131 из Чи-

ка га (САД)”, ЗЛУ, 8, Бе о град, 1972, 361-371. Ко мен та ри шу ћи овај ћи рил ски за пис 
Г. Ба бић, да ла је мо гућ ност да лич но сти по ме ну те у за пи су мо гу се од но си ти и на 
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ка те дре има мо тек са Иса и јом II (1282-1291) ко ји се у Пље вљан ском 
треб ни ку по ми ње као жив. На осно ву по дроб них спи ско ва да бар ских 
епи ско па, ве ру је се да ре дак ци ју овог зна чај ног исто риј ског спи са 
тре ба тра жи ти упра во у се ди шту да бар ске епе ско пи је, ма на сти ру Ба-
њи34. На сле дио га је Јо ван IV (1301-1303/4), исто и ме ни епи скоп ко ји 
се у Све то сте фан ској по ве љи по ми ње на сед мом ме сту35. 

Ме ђу тим, оно што скре ће па жњу при ли ком по ме на упо ко је них 
да бар ских епи ско па у Пље вљан ском си но ди ку, је сте по мен пр вог да-
бар ског епи ско па Кри сто по ра. У Си но ди ку се још на два ме ста, али у 
раз ли чи тој пи са ној фор ми на и ла зи на по мен име на Кр сто пор36. Да се 
не ра ди о пре пи си вач кој гре шци ука зу је и по мен име на Хри сто пор и 
Хри сто фор – Cristoforoj (из ко га про из и ла зе пред ход на два об ли ка), 
у ста ро сло вен ском се ово име ја вља као Uphqrntnpz-Up|qrntnpz. 
Ин тер фе рен ци ја гла са х : к те кла је у ста ро сло вен ском са Up|qrn- у 
Jp|qrn- (што се упра во до го ди ло са име ном Kp|qrnop|), или Кри-
сти фор-Кри сто фор. У Бо сни су, уме сто Up|qr| (Христ) то име пи са-
ли Jp|qr|, а из кон тек ста се под ра зу ме ва ло ка да се од но си ло на Хри-
ста, а ка да на крст. У из во ри ма та ко ђе на и ла зи мо на сли чан при мер 
гла сив не ин тер фе рен ци је, где се грч ка реч за хри шћа ни на – cristianoj, 
у ста ро сло вен ском пи са ла као jp|qrhÄmz/jp|rhÄmrm|. На те ре ну 
сред њо ве ков не Бо сне и Ху ма, сре ће мо овај на зив за фа мо зне све-
ште ни ке „кр стја не”, ко ји ни су ни шта дру го не го пра во слав ни вер-
ни ци ко ји су том од ред ни цом ис ти ца ни. Све ти Са ва, још као све-
то гор ски мо нах мо ли се за све „кр стја не”, док на фре сци на ко јој је 
при ка зан епи скоп Да ни ло са вре ме ник све то га Са ве (1219-1233) сто-
ји „по бо жни хри шћа нин (кр стја нин) Да ни ло епи скоп37. Мо гло би се 

да бар ског епи ско па Ни ко лу I и цр кву св. Ни ко ле у Ба њи код При бо ја. Да ти ра ње 
за пи са у дру гу по ло ви ну XI II ве ка, пот кре пљен је и по ме ном про то по па, где се о 
функ ци ја про то по па не зна до вољ но. Нај ста ри ји по мен про то поа је тек из 1299. 
го ди не. 

34 Bk`dhlhp @. Lnxhm, „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b medek~ 
op`bnqk`bhÄ”, 303. Ми ха и ло Ди нић, „Уз рас пра ву „област кра ља Дра гу ти на по сле 
Де же ва”, 249-250. Ми о драг Ал. Пур ко вић, Срп ски епи ско пи и ми тро по ли ти сред њег 
ве ка, 27-28.

35 Љу ба Ко ва че вић, Све то сте фан ска хри со ву ља, 10. 
36 Bk`dhlhp @. Lnxhm, „Qepaqj`Ä ped`jvhÄ Qhmndhj` b medek~ 

op`bnqk`bhÄ”, 304-305.
37 Ми о драг М. Пе тро вић, Ку ду ге ри – бо го ми ли у ви зна тиј ским и срп ским из во

ри ма и „Цр ква бо сан ска”, Бе о град, 1998, 55-59. Id., Хри стос и Христ, Бе о град, 2004, 
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на пред на ве де ног за кљу чи ти да је реч о ара хи зи ра ној ста ро сло вен ској 
тра ди ци ји на за пад ном де лу срп ских те ри то ри ја, у хум ској ва ри јан ти и 
под ве ћим не по сред ним ути ца јем на род ног је зи ка38.

Што се ти че, ин тер фе рен ци је ф : п ко ја је по зна та на ши рем под-
руч ју срп ског на род ног го во ра, сво ју по твр ду на ла зи у Ми ро сла вље-
вом је ван ђе љу (XII) и Гра шко ви ће вом апо сто лу (XII). У њи ма на-
и ла зи мо на мно ге ре чи ко је су пре у зе те на ро чи то из грч ког је зи ка и 
њи хо вог при ла го ђа ва ња свом је зич ком си сте му и из го во ру. Лич на 
име на пру жа ју нај ви ше ма те ри ја ла за овај рад тј. ди рект но су ве за на 
за при ма ње хри шћан ства и цр кве ног бо го слу же ња. У Ми ро сла вље-
вом је ван ђе љу ин тер фе рен ци ја гла са ф са гла сом п ја вља се у не ко ли ко 
пи са них ва ри јан ти, с об зи ром да пра сло вен ски је зик као и сло вен ски 
је зи ци, у свом гла сов ном си сте му ни је имао глас ф. Та ко у тек сту Ми-
ро сла вље вог је ван ђе ља на и ла зи мо на об лик са ини ци јал ним п као нпр: 
ohkho| што од го ва ра грч ком tou Fili,ppou или пак farisaioj – o`phqáh. 
С дру ге стра не по што је из гу бљен осе ћај за пра вил ност, на и ла зи мо и 
на слу ча је ве обр ну те суп сти ту ци је: са ф уме сто п у тре ћем сло гу, а са 
п у пр вом: ohkht|. Из на пред из ло же ног аутор сма тра да се не мо же 
твр ди ти ко ја је ва ри јан та из го ва ра на у вре ме на стан ка Ми ро сла вље вог 
је ван ђе ља (ко је је са те ри то ри је Ху ма), али се мо же за кљу чи ти да би 
фор ма са п би ла на род на цр та39.
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Dra ga na JA NJIć

WRI TINGS ON THE DA bAR’S DI O CE SE

Sum mary

The Da bar’s di o ce se de part ment mostly links its exi sten ce as an im por tant 
mo na stery se at to the pe riod of the Sa va’s church’s or ga ni za tion, and la ter on di-
o ce se. If it is abo ut the mo na stery which was re spec ted by the first Ne ma njić’s, 
its com me mo ra tion in Stu de nič ki ti pic gi ves the evi den ce. In the cho i ce of Stu-
de nič ki ar chi man dri te the pri ors of the fol lo wing mo na ste ri es to ok part in: Sa int 
Ge or ge in Ras, Sa int Vir gin Gra dač ka, Sa int Ni co la in To pli ca, Sa int Ni co la in 
Ka za no vi ći (Kon čul), Sa int Ni co la in De bar, and Sa int Ge or ge in Da bar. La ter 
on it will ha ve re sul ted in the cho i ce of the Ser bian pri ors. Thus, a pre con di tion 
was cre a ted the men ti o ned mo na stery se ats tur ned in to Di o ce se de part ments of 
the first di o ce ses of the auto cep haly Ser bian church. 

Key words: di o ce se, Syno dic, ar chi tec tu re, Da bar, tra di tion, in ter fe ren ce. 

Рад је пре дат 11. де цем бра 2011. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.



Бран ко НА ДО Ве ЗА*

Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, Бе о град

ИСТО РИЈ СКА МИ САО МИ ЛО ВА НА  
МИ ЛО ВА НО ВИ ћА

Ап стракт: Ми ло ван Ми ло ва но вић се ба вио про бле мом ис точ ног 
пи та ња, тј. по ли ти ке бал кан ских др жа ва и ве ли ких европ ских си ла пре ма 
про бле му ис точ ног пи та ња у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. По себ но се ба вио 
срп ско-бу гар ским од но си ма, њи хо вим исто риј ским и са вре ме ним про бле-
ми ма. Је дан је од пр вих ауто ра ко ји се по чео озбиљ но ба ви ти срп ско-хр-
ват ским од но си ма. 

Кључ не ре чи: Ми ло ван Ми ло ва но вић, исто риј ска ми сао, ис точ но 
пи та ње, Ср би о ја, Бу гар ска

Ми ло ван Ми ло ва но вић пред ста вља лич ност из но ви је срп ске 
исто ри је ко ја ни је то ли ко у пр вом пла ну по по пу лар но сти, али је по 
ути ца ју има ла огром ну, че сто и пре суд ну уло гу у суд бо но сним исто-
риј ским до га ђа ји ма срп ског на ро да с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка.

„Је дан ве ли ки др жав ник и ве ли ки ум, др Ми ло ван Ђ. Ми ло ва но-
вић, пре ми нуо је та ко ре ћи на пра сно, пред сам Бал кан ски рат ко ји је 
он ди пло мат ски био при пре мао. Од то га до ба исто риј ски до га ђа ји су 
се од и гра ли, и наш на род ни иде ал да нас је у пот пу но сти оства рен. Ми-
ло ва но вић ни је ме ђу тим до жи вео да ви ди кру ни са ну пло дом ону по ли-
ти ку ко ју је и сам во дио и чи ји је он био из ра зи ти про та го нист1

М. Ми ло ва но вић се шко ло вао у Бе о гра ду, а док то ри рао у Па ри-
зу. По стао је про фе сор прав ног фа кул те та у Бе о гра ду. Члан На род не 

* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, Бе о град
1 Ла зар Мар ко вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић и срп скохр ват ски од но си, Но ви Жи-

вот, Бе о град 1920, бр. 3, 257.

УДК 34:929 Миловановић М. ; 327(497.11)"18/19"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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ра ди кал не стран ке био је од по чет ка шко ло ва ња, па до смр ти. „Нај ја чи 
ин те лек ту а лац ме ђу пар тиј ским дру го ви ма сво јим“.2 Био је на чел ник 
Ми ни стар ства ино стра них де ла, ми ни стар фи нан си ја и ино стра них де-
ла, пред сед ник вла де. До 1903. био је по ли тич ки про га њан од стра не 
Обре но ви ће вог ре жи ма. „По ред слу жбе них по сло ва, Ми ло ва но вић 
је ра дио на свим про јек ти ма за ко на ко ји су спре ма ни у Ми ни стар ству 
прав де. При из ра ди Уста ва од 1888. го ди не Ми ло ва но вић је од стра не 
ра ди ка ла био нај ја чи рад ник у Уста во твор ном од бо ру. При кра ју Уста-
ва од 1901. го ди не Ми ло ва но вић је ус пео да уне се у Устав не ке вр ло 
ва жне од ред бе“3

При ства ра њу Бал кан ског са ве за ве што се од но сио пре ма Бу га ри-
ма, ко ји су као услов за ула зак у Са вез тра жи ли це лу Ма ке до ни ју, пре-
пу шта ју ћи Ср би ма Ко со во и Ра шку. То ком анек си је Бо сне од стра не 
Аустро у гар ске 1908. ути цао је да се Ср би ја су здр жи и не уђе у рат са 
над моћ ни јим про тив ни ком.

М. Ми ло ва но вић се у пар тиј ској и др жав ној хи је рар хи ји про би јао 
до ста бр зо, али ипак вр ло по сте пе но, од ни жих ка ви шим функ ци ја ма. 
Ра ди ка ли га у по чет ку „ни су сма тра ли као са свим сво га“, твр ди Сло бо-
дан Јо ва но вић. М. Ми ло ва но вић је лич но до бро по зна вао кра ља Ми-
ла на и био је по сред ник из ме ђу ње га и ра ди ка ла Ни ко ле Па ши ћа. По-
себ но се екс по ни рао у из ра ди свих фи не са Уста ва Ср би је из 1888. „С 
чи сто струч ног гле ди шта Ми ло ва но вић је као екс перт био из вр стан. 
Основ ну ми сао ко ја би му би ла да на умео је да раз ра ди у по је ди но сти-
ма бо ље не го и сам онај чи ја је та ми сао би ла“.4 У из бор ном си сте му М. 
Ми ло ва но вић је пред ло жио сра змер но пред став ни штво, уме сто из бо-
ра и по сла ни ка по сре зу, с гла са њем по ли ста ма и из ра чу на ва њем из-
бор ног ре зул та та уз по моћ ко лич ни ка. Ве ли ка не пи сме ност убла же на 
је гла са њем ку гли ца ма.

Јед на од пр вих зна чај ни јих сту ди ја М. Ми ло ва но ви ћа је рад „Ис-
точ но пи та ње“. У тој обим ној сту ди ји Ми ло ва но вић опи су је јав ну и 
тај ну ди пло ма ти ју ве ли ких европ ских си ла, углав ном на ште ту ма лих 
бал кан ских на ро да, по себ но сло вен ских и пра во слав них. Кључ ни су 
тро у гао за пад не си ле (Ен гле ска, Фран цу ска, Аустро у гар ска и Ита ли-
ја), Ру си ја и Тур ска. На кра ју свих мо гу ћих ком би на ци ја све ло се на 
то да је то ком чи та вог XIX ве ка Тур ска и да ље оста ла на Бал ка ну, као 

2 Л. Ла за ре вић, Ма ли по ме ник, Бе о град, 220.
3 Исто, 221.
4 Сло бо дан Јо ва но вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић, СКГ, бр. 5, Бе о град 1937, 109.
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про тив те жа ру ским ин те ре си ма на Бал ка ну, упр кос то ме што је Тур-
ска би ла пот пу но ар ха ич на тво ре ви на, а све на ште ту бал кан ских на ро-
да, по себ но Ср ба и Бу га ра.

На Бал кан ском по лу о стр ву, и у по гле ду до га ђа ја ко ји су се раз ви-
ја ли у Грч кој, и у по гле ду пи та ња ру ско-тур ских, ко ја су се од но си ла 
на Ср би ју, на по ду нав ске кне же ви не и на пло вид бу по Цр ном мо ру 
и кроз мо ре у зе, Ру си ја и Аустри ја, од до ла ска Ни ко ли на на пре сто 
Ру си је, ста ја ле су јед на пре ма дру гој као отво ре не про тив ни це. Сва-
ка од њих тра жи ла је се би са ве зни ка ра ди по стиг ну ћа сво јих пла но-
ва. Кнез Ме тер них, за бо ра вља ју ћи та ко ђе на сво је ве ли ке прин ци пе о 
дру штве ном по рет ку, ен гле ском и фран цу ском ли бе рал ном кон сти ту-
ци о на ли зму, чи нио је очај нич ке по ку ша је да отво ри очи фран цу ским 
и ен гле ским др жав ни ци ма на оне го ле ме опа сно сти, што пре те европ-
ској рав но те жи од ру ских уми шља ја на Бал кан ско ме по лу о стр ву, и да 
скло пе оп шту европ ску ко а ли ци ју про ти ву Ру си је ра ди за шти те це ло-
куп но сти и не за ви сно сти Ото ман ске им пе ри је.5

Ми ло ва но вић ана ли зи ра све нај зна чај ни је до га ђа је тог вре ме на. 
Та ко, на при мер, Акер ман ска кон вен ци ја из 1826. го ди не од но си се 
по себ но на По ду нав ске кне же ви не Вла шку и Мол да ви ју, а по себ но 
на Ср би ју. „Акер ман ска је кон вен ци ја ство ри ла но ву осно ву пре суд ну 
ру ском ути ца ју на Бал кан ско ме по лу о стр ву. Но ве по лу не за ви сне др-
жа ве, Ср би ја, Вла шка и Мол да ви ја ство ре не су њо ме и до би ле су свој 
прав ни оп ста нак у уго вор ним по год ба ма из ме ђу Ру си је и Тур ске“.6 
Тур ска се Акер ман ском кон вен ци јом оба ве за ла на ре фор ме, на при-
мер, уки ну ла је ја ни ча ре, али је по сва ку це ну хте ла на ве де не зе мље 
за др жа ти у свом са ста ву.

М. Ми ло ва но вић је по сле ове сту ди је иден ти фи ко ван као ру со-
фил, али ње го во ру со фил ство ни је би ло као код оста лих ра ди ка ла. Оно 
ни је би ло са мо ствар ср ца; он је са ве то вао да се из „чи стог ра чу на“ 
др жи мо Ру са, као и Фран цу за. По ста ју ћи све зна чај ни ји функ ци о нер 
ра ди ка ла, он је по стао и ру со фил, но он је ру со фил ство „мо ти ви сао с 
мно го ви ше ди пло мат ске оба зри во сти не го што су то чи ни ли ње го ви 
дру го ви у ра ди кал ној стран ци, ко је је њи хов на ци о на ли зам, без мно го 
раз ми шља ња, а и дво у мље ња, ву као ка Ру си ји“.7

5 Ми ло ван Ми ло ва но вић, Ис точ но пи та ње, Де ло, дру га књи га, Бе о град 
1894, 270.

6 Исто, 279.
7 Сло бо дан Јо ва но вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић, СКГ, бр.5, Бе о град 1937, 173.
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По себ но ис ти че не га тив ну уло гу аустриј ског кан це ла ра Ме тер ни-
ха, ве ли ког про тив ни ка пра во слав них зе ма ља и Ру си је. На не ки на чин, 
он је стал но ра дио на све у куп ном са ве зни штву про тив Ру си је, во де ћи 
при том тај ну ди пло ма ти ју.

„И аустриј ски кан це лар се без окле ва ња, нај жи вљом енер ги јом и 
нај ве ћом окрет но шћу, дао на по сао да Ен гле ској пре све га отво ри очи, 
ка ко су не по сред не и ка ко го ле ме опа сно сти на ста ле за европ ску рав-
но те жу у оп ште и за ен гле ске ин те ре се на Ис то ку по на о соб. План је 
ње гов био да, по што са свим одво ји Ен гле ску од Ру си је, на ста не за јед-
нич ки са њом, те да при во ли и Фран цу ску на оп шту европ ску ак ци ју 
про ти ву Ру си је, у ко рист др жав не не за ви сно сти и те ри то ри јал не це ло-
куп но сти Ото ман ске им пе ри је. И Ен гле ска, у ко јој је још био на упра-
ви то ри јев ски ка би нет под пред сед ни штвом Ве линг то но вим, по ка за ла 
је без ус те за ња нај ве ћу го то вост да при хва ти пред ло ге Ме тер ни хо ве. 
Али од суд но др жа ње Фран цу ске на стра ни Ру си је, опре чи ло је и у овој 
при ли ци оства ре ње пла но ва аустриј ских“.8

Али та да је Ру си ја има ла ца ра Ни ко лу, ве ли ког про тив ни ка Тур ске 
и за штит ни ка по ро бље них на ро да у Тур ској, ра то ви ма про тив Тур ске, 
углав ном успе шном и спо соб ном ди пло ма ти јом. Та ко су Је дрен ским 
ми ров ним уго во ром обез бе ђе не но ве по вла сти це за бал кан ске на ро де.

„Је дрен ски је уго вор ми ра, да кле, фор мал на прав на осно ва ауто-
ном ним пра ви ма и др жав ном по ста њу Ср би је, Вла шке и Мол да ви је. 
Али што је још ва жни је, он је у исто вре ме и фак тич ка ствар на осно-
ва по ста њу и грч ке исто та ко као и срп ске и ру мун ске на род не др жа-
ве. Је дрен ски је уго вор при ну дио Пор ту да да де свој при ста нак да се 
и на се вер ној и на ју жној стра ни ње зи не др жав не обла сти у Евро пи 
обра зу ју ауто ном не хри шћан ске др жа ве еман ци по ва не ис под ње зи ног 
го спо дар ства. Ње го ве од ред бе на мет ну ле су Пор ти оба ве зу, и то не-
по сред но пре ма Ру си ји, да при зна ауто ном на пра ва Ср би је, По ду нав-
ских кне же ви на и Грч ке.”9

Фран цу ска и На по ле он су би ли бит ни фак то ри у Евро пи, не то ли-
ко за Бал кан. Али ни На по ле он, ни фран цу ска бур жо а зи ја као по сле-
ди ца бур жо а ске ре во лу ци је, ни су се окре ну ли про тив ази јат ске де спо-
ти је оли че не у Тур ској, већ про тив Ру си је. Европ ска ди пло ма ти ја је 
ма ни пу ли са ла На по ле о ном, по по тре би.

8 Ми ло ван Ми ло ва но вић, Ис точ но пи та ње, Де ло, дру га књи га, Бе о град 
1894, 449.

9 Исто, 454–455.
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„Евро па се бр зо од лу чи ла оста ви ти ре во лу ци ју да у Фран цу ској вр-
ши сло бод но свој по сао, али др жа ти за то Фран цу ску до бро на оку и 
не до пу сти ти јој да одр жа ва и да рас па љу је ре во лу ци о не по кре те, ко је 
су јул ски па ри ски да ни иза зва ли из ван гра ни ца Фран цу ске, у Бел ги ји, 
Швај цар ској, Ита ли ји и Пољ ској. Ап со лу ти стич ка Евро па са ње зи ним 
сил ним мо нар си ма, ко ји су у та ко ско рој про шло сти на ме та ли на ро ди-
ма ма чем и ог њем на че ла бо жан ског пра ва вла да лач ког, као нео спор ну 
дог му, огра ни чи ли су се сад на од бран бе ни по ло жај. То је би ла фор мал-
на ка пи ту ла ци ја Све те Али јан ци је пред ус кр слим ду хом Ре во лу ци је!“10

Ми ло ва но вић ис ти че ка ко је Грч ка нај бо ље про шла од свих бал-
кан ских зе ма ља, до бив ши нај ра ни је не за ви сност и из ба вив ши се од 
тур ске ти ра ни је, пре све га за то што је има ла по др шку и За па да и Ру-
си је. За пад је увек на сто јао да по ни шти све те ко ви не ру ских успе ха, 
и вој них и по ли тич ких, на Бал ка ну, у ко рист Тур ске и у сво ју ко рист.

„Ру си ји је оста ја ло сад да уђе у др жа ви ну оних ко ри сти и те ко ви на, 
ко је су јој њи ме до су ђе не би ле. Али Евро па је то ме ста ла на пут. Она је 
ин тер ве ни са ла, за свој ра чун, и уло жи ла сво је ве то из вр ше њу од ре да-
ба ово га уго во ра. Ру си ја ни је има ла ви ше Фран це ску уза се. На про тив 
Фран це ска је сад ста ја ла про ти ву ње у пр вом ре ду, ис ти чу ћи се као ње-
зи на глав на про тив ни ца и на Ис то ку, као и на свим дру гим тач ка ма и у 
свим дру гим пи та њи ма европ ским“.11

Сре ди ном XIX ве ка по себ но је би ла не га тив на уло га Ен гле ске на 
Бал ка ну. Она је уче сник свих за ку ли сних до га ђа ја, где су се укр шта ли 
сви мо гу ћи ин те ре си, та ко да се де ша ва ло да је чак и Ру си ја у не ким 
при ли ка ма ста ла на стра ну Тур ске. Ру си ју су ипак нај ви ше ин те ре со-
ва ли мо ре у зи, Бос фор и Дар да не ли. Та да је би ло без број кон вен ци ја 
и би ла те рал них уго во ра, а у бал кан ске про це се уву че ни су до га ђа ји на 
Ме ди те ра ну и Ле ван ту, као и у Егип ту и Ази ји.

„Ен гле ска је је ди на од сви ју за ин те ре со ва них ве ли ких си ла ишла 
на су срет тим до га ђа ји ма, зна ју ћи до бро шта хо ће и ка квим ће се 
сред стви ма по слу жи ти да по стиг не оно што хо ће. Она је би ла ре ше-
на да ста не на пут пре тен си ја ма па ши ним и фран це ским пла но ви ма 
ко ји су се кри ли иза тих пре тен си ја, као и да узме од луч но ово га пу та 
у сво је ру ке ини ци ја ти ву за об ра ду Тур ске. Јед ним ма хом она је тра-
жи ла да по стиг не за се два круп на успе ха; да са ло ми оруж је, ко је је 
Фран це ска са ко ва ла за се у Егип ту, и да ис ти сне Ру си ју де фи ни тив но 

10 Исто, 460.
11 Исто, с466.
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из Ца ри гра да, за у зев ње зи но ме сто као пр ва за штит ни ца ото ман ске 
ца ре ви не. Та оба сво ја ци ља она је зна ла да мо же по сти ћи са мо кад 
оси гу ра се би би ло пот по ру Фран це ске за ак ци ју про ти ву Ру си је, би ло 
пот по ру Ру си је за ак ци ју про ти ву Фран це ске.”12

Бал кан ска пи та ња и про бле ми су ре ша ва ни те шко и по сте пе но, 
јед но по јед но пи та ње, по чев ши од грч ке не за ви сно сти, па на да ље. 
Ми ло ва но вић ис ти че да је Аустри ја, јед на од „глав них и ве чи тих“ про-
тив ни ка Ру си је то ком 1848–1849. го ди не, би ла пред сло мом због Ма-
ђар ске ре во лу ци је и уну тра шњих про ти ву реч но сти. Та да јој је у по моћ 
при те кла Ру си ја: „Аустри ја је би ла спа се на 1849. го ди не ру ском ру-
ком, па ипак за то по сле не пу них пет го ди на та иста Аустри ја ста ви ла 
је се, за вре ме ве ли ког ис точ ног ра та, на стра ну ру ских не при ја те ља“.

Ми ло ва но вић сво ју рас пра ву о ис точ ном пи та њу за вр ша ва по ру-
ком да Ср би мо ра ју стал но ја ча ти сво ју др жа ву, при вред но и кул тур но, 
са ослон цем на соп стве не сна ге и Ру си ју, јер њи хо ва суд би на ипак не 
за ви си од њих, већ од од но са ве ли ких европ ских си ла.

„На ма, Ср би ма, ва ља да нас ви ше но икад би ти на опре зу, ва ља нам 
би ти и при прав ни ма и па мет ни ма. На ше на ци о нал но пи та ње ни је са-
мо стал но; оно је са мо је дан са ста ван део, и то не раз дво јан са ста ван 
део, ве ли ко га Ис точ но га Пи та ња. У про шло сти нам тре ба тра жи ти 
по у ке за са да шњост и за бу дућ ност. Исто ри ја, осло бо ђе на сви ју па-
три от ских са мо об ма на и ве ли ча ња, ка зу је нам ја сно, да су са мо ус пе-
си ру ске по ли ти ке и ру ско га оруж ја би ли у ста њу ство ри ти Ср би ју и 
одр жа ти је у жи во ту, по сред оних стра хо ви тих олу ји на ко је су се од 
вре ме на на вре ме за ви тла ва ле у Евро пи. Не за ви сна срп ска кра ље ви на 
исто као и све дру ге на род не др жа ве, ко је су се од це пљи ва ле од Тур-
ске ство ри ле на Европ ско ме Ис то ку, исто као и Ру му ни ја, и Грч ка, и 
Бу гар ска, тво ре ви на су ру ске по ли ти ке, не по сред ни ре зул тат ру ских 
ра до ва и ру ских успе ха! Да се ни је во дио ве ков ни ду ел из ме ђу Ру си је и 
Тур ске и да по бед нич ке ру ске вој ске ни су до пр ле до под са ме зи ди не 
Ца ри гра да, ни хе рој ска бор ба срп ско га на ро да под Ка ра-Ђор ђем, ни 
му дрост Ми ло ше ва, не би би ле ка дре скло ни ти сул та на да се од ре че 
сво је га го спо дар ства над на шом ле пом Отаџ би ном.”13

Сло бо дан Јо ва но вић се у свом освр ту на Ми ло ва но ви ће во схва та-
ње ис точ ног пи та ња кон цен три сао на ње го ву пре суд ност у бу дућ но сти 
срп ске др жа ве, јер без ње го вог ре ше ња не ће ни би ти срп ске др жа ве.

12 Исто, тре ћа књи га, 83.
13 Исто, 429.
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„У рас пра ви о ис точ ном пи та њу, он по ла зи од по став ке: да све до-
кле се не ре ши ис точ но пи та ње, Ср би ја не ће до би ти сво је ко нач но 
ге о граф ско об лич је. Је ди на ве ли ка си ла ко ја је вољ на да ра ту је ра ди 
ре ше ња ис точ ног пи та ња у ин те ре су бал кан ских на ро да, то је Ру си-
ја. Али Ру си ја ни је у ста њу ре ши ти ис точ но пи та ње са ма: на Бер лин-
ском кон гре су ја сно се по ка за ло да су ри вал не си ле ја че од ње. Ме ђу 
ве ли ким си ла ма има у ства ри са мо јед на на чи ју би пот по ру Ру си ја под 
из ве сним усло ви ма сме ла ра чу на ти. Та је си ла Фран цу ска. Исто ри ја 
нас учи да је на Ис то ку Ру си ја са сво јим пла но ви ма има ла успе ха са мо 
он да ка да је уз њу ста ја ла Фран цу ска. Пре ма то ме фран цу ско-ру ски 
спо ра зум био је пр ви услов за ре ше ње ис точ ног пи та ња у ин те ре су 
Бал кан ских на ро да. Ми ло ва но вић је сво ју рас пра ву об ја вио 1894, кад 
је фран цу ско-ру ски спо ра зум био већ на чи њен. Ње го ва рас пра ва по-
сред ним пу тем упу ћи ва ла је на шу вла ду да на шу на ци о нал ну по ли ти ку 
ста ви под окри ље тог спо ра зу ма. Краљ Ми лан, ко ји се био вра тио у 
Ср би ју и на го во рио сво га си на да обо ри ра ди кал ну вла ду, на ги њао је 
Аустри ји. Ми ло ва но вић је же лео до ка за ти да по сле фран цу ско-ру ског 
спо ра зу ма Ми ла но во аустро фил ство, за че то у до ба Бер лин ског кон-
гре са, кад се Ру си ја на ла зи ла оса мље на, – не ма ви ше раз ло га“.14

Ми ло ва но вић је, за раз ли ку од не ких дру гих по ли ти ча ра, схва тио 
да се на Бал ка ну ни шта не ре ша ва без ве ли ких си ла.

У члан ци ма ко ји се од но се на Ср бе и Хр ва те, од но сно Ср бе и Бу-
га ре, Ми ло ва но вић ис ти че све про ти ву реч но сти ко је по сто је у од но-
си ма ме ђу тим бал кан ским на ро ди ма. То је, пре све га, бор ба око про-
сто ра (те ри то ри ја), а за тим раз ли чит исто риј ски раз вој тих на ро да, уз 
све оста ле кул тур не раз ли ке. Ту је и вер ски фак тор, и, пре све га, не га-
ти ван ути цај ве ли ких си ла.

„У рас пра ва ма Ср би и Хр ва ти и Ср би и Бу га ри, Ми ло ва но вић је 
про по ве дао сло гу Ср ба, Хр ва та и Бу га ра. Ње му се чи ни ло да су њи хо-
ве ме ђу соб не не са гла сно сти стра хо ви то уве ли ча не под ути ца јем шо ви-
ни стич ке штам пе. Ве шта ди пло ма ти ја мо гла би пу тем уза јам них усту-
па ка до ве сти Ср бе, Хр ва те и Бу га ре до пот пу ног и трај ног из ми ре ња. 
Као у уну тра шњој, та ко и у спо ља шњој по ли ти ци Ми ло ва но вић ни је 
био фа на тик. Он ни је но сио у гла ви јед ну ге о граф ску сли ку Ср би је, од 
ко је као од жи вог на род ног те ла ни је се сме ло ни шта се ћи. На ше бу ду-
ће гра ни це би ле су за ње га не по зна та ко ли чи на, ко ја је тек има ла да се 
до би је пу тем ди пло мат ског по га ђа ња и цењ ка ња. Он је био уве рен да 

14 Сло бо дан Јо ва но ви, Ми ло ван Ми ло ва но вић, СКГ, бр.5, Бе о град 1937, 172.
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и код Хр ва та и код Бу га ра има љу ди ко ји су као год и он отре жње ни 
од на ци о нал ног фа на ти зма, и с ко ји ма би се да ло раз го ва ра ти. Ми-
ло ва но вић је био ви ше све га ди пло мат. Ње му се чи ни ло да не ма то га 
спо ра из ме ђу на ро да ко ји ве шти пре го ва ра чи не би зна ли рас пра ви-
ти. Баш због то га што ни је имао мно го на че ла, он је мно го ве ро вао у 
по ли тич ку ве шти ну“.15

У рас пра ви Ср би и Хр ва ти из 1895, Ми ло ва но вић на гла ша ва 
ути цај Аустри је и вер ски фак тор ко ји Хр ва те уда ља ва од срп ско-хр-
ват ског је дин ства. Иде ја ује ди ње ња Ср ба и Хр ва та у јед ну др жа ву 
на кра ју XIX ве ка је ак ту ел на, али по чи њу се ја вља ти и про бле ми. 
Основ ни про блем је у то ме што се Хр ва ти не осе ћа ју да при па да ју 
про сто ру и ци ви ли за ци ји ко јој при па да ју и Ср би. Сто га Хр ва ти же ле 
ви ше ком про мис са Аустро у гар ском, не го срп ско-хр ват ски спо ра зум 
и ује ди ње ње са Ср би јом.

„Чуд но ва та и је дин стве на по ја ва до и ста! Два ди а ме трал но су-
прот на про це са вр ше се да нас у срп ско-хр ват ском на ро ду па ра лел-
но је дан по ред дру го га, не за ви сно је дан од дру го га. С јед не стра не 
про цес збли жа ва ња, про цес уни шта ва ња сви ју ло кал них, пле мен ских 
раз ли ка, убр зан Илир ским по кре том од по чет ка че твр тог де це ни ју-
ма овог ве ка, во ди и бр зо и си гур но пот пу ном аси ми ло ва њу Ср ба 
и Хр ва та у по гле ду је зи ка, оби ча ја и кул ту ре. Али с дру ге стра не, у 
пр кос сви ма тим бр зим, нео до љи вим ус пе си ма на по љу збли жа ва-
ња, здру жа ва ња на род ног, ево већ три де сет го ди на ка ко се раз ви ја 
и дру ги су прот ни про цес, про цес оту ђа ва ња, раз ро ђа ва ња, са од ре-
ђе ним сме ром да што од сеч ни је по дво ји срп ско од хр ват ског. Су-
дар пре тен си ја и ам би ци ја, ко је су се из тог дру гог про це са раз ви ле, 
ко је су у Срп ству и у Хр ват ству на шле сво јих фа на тич них по бор-
ни ка, под ри ва сва ког да на све то ја че ми сао о је дин ству на род ном, 
ис ти че оде ли ти, те сно гру де, ис кљу чи во срп ске или ис кљу чи во хр-
ват ске ин те ре се на су прот оп штим, за јед нич ким на род ним ин те ре-
си ма Ср ба и Хр ва та. Под ути ца јем ње го вим Ср би и Хр ва ти, си но ви 
јед ног истог на ро да, сто је већ да нас јед ни пре ма дру ги ма, на сво јем 
оп штем на род ном до ме ну, у Бо сни, у Дал ма ци ји, у Тро јед ној Кра-
ље ви ни, у пр кос све то ја чем про ди ра њу ту ђин ске на је зде и ши ре њу 
све стра ног ту ђин ског ути ца ја, као пр ви, нај не по сред ни ји и нај не по-
мир љи ви ји про тив ни ци“.16

15 Исто, 173.
16 Ми ло ван Ми ло ва но вић, Ср би и Хр ва ти, Бе о град 1895, 5.
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У ра ду Ми ло ва но вић украт ко ана ли зи ра одво је ну исто ри ју Ср ба 
и Хр ва та, од сред њег ве ка, па до нај но ви јих до га ђа ја. Ту ђин ска власт 
кроз исто ри ју бит но је одво ји ла Ср бе и Хр ва те јед не од дру гих. На-
ро чи то су до га ђа ји и Ре во лу ци ја 1848. ути ца ли да се ин те ре си Ср ба 
и Хр ва та не по ду да ра ју. Ми ло ва но вић ис ти че при мер раз во ја је зи ка.

„У та квим по ли тич ким и кул тур ним при ли ка ма про цес раз два ја ња, 
ко ји је све то ја че у сва ком прав цу ис ти цао по се бич ну ин ди ви ду ал ност 
Ср ба и Хр ва та, вр шио је сво ју уло гу и у по гле ду је зи ка. У цен тру срп-
ског, где се и по ли тич ки и кул тур ни жи вот кре тао са мо стал ни је и буј-
ни је, је зик се раз ви ја и бр же и све стра ни је. И под та квим по год ба ма 
не сум њи ва је ствар да би се срп ски и хр ват ски је зик нај зад раз ви ли у 
два ра зна са мо стал на сло вен ска је зи ка, ко ји би ста ја ли да нас је дан пре-
ма дру го ме го то во она ко као што сто је и срп ски и бу гар ски је зик“.

Уме сто при бли жа ва ња, Ср би и Хр ва ти су се све ви ше уда ља ва ли 
јед ни од дру гих. И су бјек тив ни и објек тив ни фак то ри ишли су у при-
лог тим про це си ма.

„Ми ло ва но вић утвр ђу је нај пре тај па ра докс да Ср би и Хр ва ти и 
ако су је дан на род, во де огор че ну, не у мит ну бор бу ’око то га да у за-
јед нич ком јед но став ном ор га ни зму на род ном раз мак ну што је мо гу ће 
да ље гра ни це оно ме што ће се зва ти спе ци фич но, ис кљу чи во, у ужем 
сми слу, срп ским или хр ват ским’. Хр ва ти као сла би ји и ма ло број ни ји 
на ле ћу от ми чар ски, а Ср би су зби ја ју ћи хр ват ске ре ван ди ка ци је, за бо-
ра вља ју се у ва три бор бе то ли ко да су зби ја ју Хр ват ство у нај у же гра-
ни це и из ба цу ју га из кри ла срп ске на род не за јед ни це. Пи та ње о мо ме 
и тво ме ис та кло се ис пред свих дру гих пи та ња. Не во ди се ра чу на о 
оно ме што је на ше, за јед нич ко, ни ти се гле да ода кле до ла зи опа сност и 
јед ни ма и дру ги ма. Су дар пре тен си ја и ам би ци ја под ри ва иде ју је дин-
ства. За блу де лост иде та ко да ле ко, да се у Бо сни Хр ват ство ста ви ло у 
слу жбу аустро-угар ској оку па ци ји, да би по мо ћу ње и ве ре ка то лич ке, 
на ту ри ло на ро ду хр ват ско име“. У Дал ма ци ји и Ср би и Хр ва ти пру-
жа ју, пре ма ме сним при ли ка ма, са ве знич ку ру ку Ита ли ја ни ма, до при-
но се ћи та ко сво јом ро ђе ном сна гом да се ту ђин ски ути цај, и са њим 
за јед но и ту ђин ске пре тен зи је, на срп ско-хр ват ско при мор је од ра жа-
ва ју, да се на тај на чин до во ди у пи та ње јед на од бив ших по го да ба за 
са мо стал ни др жав ни жи вот срп ско-хр ват ске на род но сти. У тро јед ној 
кра ље ви ни нај зад је дан део Ср ба по др жа ва ма ђар ске др жав не ин те ре-
се и ма ђар ске шо ви ни стич ке прох те ве у бор би про тив на род них срп-
ско-хр ват ских ин те ре са. 
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Ми ло ва но вић на по ми ње да сви до та да њи по ку ша ји да се срп ско-
хр ват ски спор из рав на ни су ус пе ли за то што су се пред очи ма има ли 
ис кљу чи во срп ско-хр ват ски од но си у Тро је ди ни ци. „Ти од но си ни су, 
ме ђу тим, са мо стал ни. Они су са мо је дан не раз дво јан и то пот чи њен са-
ста ван део оп ште га срп ско-хр ват ско га пи та ња. Ти оп шти срп ско-хр ват-
ски од но си има ју се нај пре уре ди ти и по ста ви ти на пра вил ну осно ву“.17

Ми ло ва но вић ис ти че и лич но сти ко је су за го ва ра ле ин те гра тив не 
фак то ре од но са Ср ба и Хр ва та, пре све га кроз иде ју ју го сло вен ства. 
Илир ски по крет и Љу де вит Гај су за го вор ни ци пр во срп ско хр ват ског 
спо ра зу ма у окви ру Хаб сбур шке мо нар хи је, што за тим во ди ка да љим 
об ли ци ма по ве зи ва ња Ср ба и Хр ва та. На ро чи то су до га ђа ји око Ре во-
лу ци је из 1848. ука зи ва ли на по тре бу срп ско-хр ват ског збли жа ва ња.

„И од хр ват ске исто та ко као и од срп ске стра не на сто ја ло се 
искре но и рев но сно да та исто риј ска реч хр ват ско га ба на не оста не 
пра зно сло во. Са бор тро јед нич ки до нео је у бр зо за тим у то ку исто га 
сво је га са зи ва од но сно са ве за Вој во ди не Срп ске са Тро јед ном Кра ље-
ви ном, не ко ли ке од лу ке, за дах ну те све јед ном истом ми шљу: да Ср би 
и Хр ва ти обра зу ју јед ну не раз двој ну на род ну за јед ни цу, чи ји су ин те-
ре си у све му исти и чи ја је бу дућ ност у све му со ли дар на“.

По сле про па сти те ко ви на Ре во лу ци је из 1848. и кон со ли до ва ња 
Аустри је, Хр ва ти се по но во окре ћу ка Мо нар хи ји, а не спо ра зу му са 
Ср би ма.

„Го ње ни ин стинк том са мо о др жа ња, да би са чу ва ли се бе од по пла-
ве ту ђин ске, пре ше зде сет го ди на Хр ва ти су сту пи ли у на род ну за јед-
ни цу са Ср би ма, на ро дом се би нај бли жим и нај срод ни јим, ко ји се са 
њи ма у то ку исто риј ских при ли ка из ме шао и из у кр штао до у са ми цен-
тар њи хо во га на се ле ња. Срп ски књи жев ни је зик, срп ске на род не тра-
ди ци је и умо тво ри не, срп ску нај зад ве ру у бу дућ ност, све су то Хр ва ти 
при хва ти ли обе руч ке, те да би са мо сво је, под ве ков ним при ти ском 
ту ђин ским из не мо гло на род но би ће оспо со би ли за жи вот. Хр ват ство 
као оде ли та за себ на на род на је ди ни ца ни је се мо гло одр жа ти, ни је мо-
гло на ћи са мо у се би, у сво јој про шло сти, у сво јим очу ва ним ет но граф-
ским осо би на ма, у сво јим на да ма и ам би ци ја ма, ни то ли ко сна ге да по-
кре не бор бу, да ор га ни зу је на род ни от пор про ти ву ту ђин ске по пла ве. 
И Хр ват ство је та да, им пе ра тив но го ње но ин стинк том са мо о др жа ња, 
ко ји је обич но нај бо љи са вет ник, аб ди ци ра ло на сво ју чи сто хр ват ску 

17 Ла зар Мар ко вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић и срп скохр ват ски од но си, Но ви 
Жи вот, Бе о град 1920, бр. 3, 258.
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на род ну са мо стал ност, па при бе гло у окри ље дру ге ју го сло вен ске на-
род но сти, ко ја му је и по је зи ку и по дру гим ет но граф ским осо би на ма 
би ла нај бли жа, и ко ја је ујед но за у зи ма ла у сва ком по гле ду пр во ме сто 
ме ђу Ју жним Сло ве ни ма. Хр ва ти су та да, да се по слу жи мо пра вим из-
ра зом, пре шли у Срп ство“.18

Кул тур но је дин ство Ср ба и Хр ва та ни је би ло спор но, али раз ли чи-
та исто ри ја, раз ли чи ти на ци о нал ни и по ли тич ки ци ље ви су ства ра ли у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка ду бо ке раз до ре ме ђу њи ма.

„Ми ло ва но вић под вла чи чи ње ни цу да се је дин ство књи жев но га 
је зи ка за Ср бе и Хр ва те из ве ло ре ла тив но ла ко, за хва љу ју ћи Љу де ви-
ту Га ју и ње го вим дру го ви ма. Ти ме је учи њен огро ман ко рак на пу ту 
ста па ња Ср ба и Хр ва та, а ујед но је обе ле жен пра вац глав но га, по ли-
тич ко га ра да. Го ди на1848. по ка за ла је на ци о нал ну со ли дар ност срп-
ско-хр ват ских ин те ре са. Ма ни фе ста ци је те со ли дар но сти и је дин ства 
из 1848. го ди не то ли ко су сна жне, да оста вља ју ду бо ке тра го ве у исто-
ри ји на род но га је дин ства. Бан Је ла чић, при ли ком сво га на и ме но ва ња 
за ба на 11. мар та 1848. упу ћу је про кла ма ци ју ’на ро ду хр ват ском и срп-
ском у тро јед ној кра ље ви ни Дал ма ци је, Хр ват ске и Сла во ни је’ у ко јој 
ве ли да су Хр ва ти и Ср би си но ви јед не мај ке, и да ме ђу њи ма тре ба 
да бу де ми ра, сло ге, љу ба ви и брат ства. Са бор хр ват ски са стао се на 
по зив ба нов 24. ма ја 1848. го ди не, у при су ству срп ске де пу та ци је под 
вод ством па три јар ха Ра ја чи ћа. Том при ли ком Љу де вит Гај, у сед ни ци 
са бо ра го во рио је о сло зи из ме ђу Ср ба и Хр ва та, и ка ко је и он де лио 
Хр ва те и Ср бе у два на ро да, пре ки нуо га је Је ла чић: ’Ми смо је дан на-
род, оста ви мо Ср бље и Хр ва те.’ У пред став ци над вој во ди Јо ва ну са бор 
го во ри о Ср би ма у Ма ђар ској и ова ко се из ра жа ва: ’...јер са Ср би ма 
смо ми је дан на род те та ко чвр сто сто пље ни да нас ни шта ви ше на све-
ту раз дру жи ти не мо же...’“19

Кле ри кал ни ка то лич ки по крет у Мо нар хи ји је у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка, као пан дан ју го сло вен ској иде ји, чи ја је кич ма Срп ско-хр-
ват ски спо ра зум, ство рио код Хр ва та иде ју о њи хо вом пот пу но раз ли-
чи том исто риј ском раз во ју од Ср ба, ко ји су би ли пр во под ути ца јем 
Ви зан ти је, а ка сни је под ви ше ве ков ним тур ским роп ством, ко је је пре 
све га мо рал но уна за ди ло Срп ство. Због то га ка то ли ци зам мо ра би ти 
ин те гра тив ни фак тор Мо нар хи је, без об зи ра на све оста ле раз ли ке, 

18 Ми ло ван Ми ло ва но вић, Ср би и Хр ва ти, Бе о град 1895, 29.
19 Ла зар Мар ко вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић и срп скохр ват ски од но си, Но ви 
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пре све га ет нич ке и кул тур не. Та да код Хр ва та по чи ње јак се па ра ти-
стич ки по крет у од но су на Ср бе. Ми ло ва но вић је упо зо ра вао на те 
еви дент не про це се.

„Али аустриј ска по ли ти ка пре ма Ју жним Сло ве ни ма на Бал ка ну и 
ка то лич ка цр ква не оста вља ју срп ско-хр ват ске од но се са мим Ср би ма 
и Хр ва ти ма. Хр ва ти би се по сле 1848. оку пи ли би ли око срп ско га цар-
ства, да ни су ови дру ги фак то ри на сто ја ли свим си ла ма да одр же Хр ва-
те као по себ ну на род ну за јед ни цу и да их упо тре бе као сред ство пре-
ко ко га ће ра ши ри ти свој ути цај ме ђу Ју жним Сло ве ни ма. ’Хр ват ској 
ам би ци ји ство ре ни су ра ди то га ши ро ки хо ри зон ти. Пред очи Хр ва та 
из не та је та да вар љи ва сли ка ве ли ке др жав не це ли не на Сло вен ском Ју-
гу, чи ји би цен тар био За греб и ко ја би на се мо ра ла при ми ти хр ват ско 
обе леж је.’ Та квим ис ку ше њи ма те шко је би ло одо ле ти. Ари сто кра ти ја, 
све штен ство, па и сам пук при хва ти ли су ова до шап та ва ња, скре ну ли 
су са пу та оп штих срп ско-хр ват ских ин те ре са и та ко су нео сет но ста-
ви ли се бе у по ли тич ку слу жбу ту ђин ску. По сле Бер лин ског кон гре са 
Хр ва ти отво ре но од ба цу ју ју го сло вен ске иде је. И ма ло по ма ло они 
до ла зе до но вих кон цеп ци ја. Они у вре ме да на шње, ве ли Ми ло ва но-
вић, не ми сле да исту па ју из срп ске за јед ни це и да по ста ну одво је на 
хр ват ска на род ност, већ ра де на то ме да се срп ско-хр ват ска на род-
ност по де ли на два де ла: је дан ко ји би но сио као це ли на хр ват ско име 
и хр ват ско обе леж је, и дру ги ко ји би мо гао оста ти срп ски, са срп ским 
обе леж јем. Ми ло ва но вић на зи ва тај по сао зло чи нач ким и са мо у би лач-
ким. Он не би за ме рао Хр ва ти ма на њи хо вим пре тен зи ја ма, кад би ове 
би ле за сно ва не на из јед на че њу хр ват ског са срп ским, и кад би оне зна-
чи ле ма ни фе ста ци ју је дин ства на род ног из ве де ног у крај њим кон зе-
квен ци ја ма. Али Хр ва ти при сва ја ју срп ске кра је ве и хо ће да их учи не 
хр ват ским. Ту се сад Ми ло ва но вић окре ће про ти ву Ср ба и оштро их 
осу ђу је што без ус те за ња при ма ју ми сао о из два ја њу Хр ват ске из срп-
ско-хр ват ске за јед ни це. И Ср би и Хр ва ти, ве ли он, та ко ма ло раз у ме ју 
да се хр ват ство не да ви ше оде ли ти од срп ства, и да се ин те ре си хр ват-
ски и бу дућ ност хр ват ска не мо гу ви ше одво ји ти од срп ских ин те ре са 
и срп ске бу дућ но сти.“20

Хр ва ти се слу же спо ра зу мом са Ср би ма са мо по по тре би. Увек је 
то кон крет но де фи ни сан ин те рес.

„Пре ма ста њу у ко је му се да нас на ла зе Ср би и Хр ва ти пи та ње је 
још спор но, да ли ће ства ра ње срп ско-хр ват ске на род не за јед ни це 

20 Исто, 259–260.
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из вр ше но ини ци ја ти вом хр ват ском, иза зва но жи вот ним по тре ба ма 
хр ват ским, до не ти ко ри сног ре зул та та. Пи та ње у то ли ко те же, у ко-
ли ко суд бо но сни је за нас Ср бе, што смо ми и пре те за јед ни це и без 
ње има ли све по треб не по год бе за са мо ста лан на род ни жи вот. Не-
ма сум ње да би те по год бе при ра шта јем Хр ва та уз срп ску на род ност 
по ста ле пот пу ни је, да би га ран ци је за бу дућ ност и срп ску и хр ват ску 
тим са мим знат но на ра сле, да са мо ту ђин ским ути ца јем ни је иза зван 
хр ват ски се па ра ти зам, ко ји пре ти да ра зо ри срп ско-хр ват ску на род-
ну за јед ни цу и да је под чи ни ту ђин ским ути ца ји ма и ту ђин ској вла-
сти. Ова ко пак ко зна. Јер и ако је си гур но да ће јед ном, ра ни је или 
доц ни је, до ћи дан, кад ће Хр ва ти уви де ти сво ју за блу ду, раз у ме ти сву 
те жи ну сво је га гре ха и пре ма бра ћи сво јој Ср би ма и пре ма се би са-
ми ма, ни је не мо гућ но да тај обрт на сту пи доц не, тек по што се бу ду 
већ по свр ша ва ли до га ђа ји, чи је се по сле ди це не да ју ви ше ни збри са-
ти ни по пра ви ти“.21

Хр ват ски се па ра ти зам ја ча са мо он да ка да има пот по ру не ког моћ-
ног фак то ра, Ри мо ка то лич ке цр кве или моћ Хаб сбур шке Мо нар хи је. 
За хва љу ју ћи тој пот по ри, они пре тен ду ју на срп ске про сто ре, обра-
зла жу ћи да на то има ју исто риј ско пра во, прав ну под ло гу, али и због 
бу дућ но сти, због при пад ни штва ка то лич кој ци ви ли за ци ји.

„Тре ба до бро раз у ме ти да на шњи хр ват ски се па ра ти зам и да на шње 
хр ват ске ам би ци је, па да се уви ди, ко ли ко је у исто вре ме и ши ме рич на 
и гре шна по ли ти ка, ко ја се во ди у За гре бу, или бо ље ко јом су се да ли за-
ве сти у За гре бу. Хр ва ти ни су на пу сти ли ни ти су мо гли на пу сти ти ми сао 
о на род ној за јед ни ци са Ср би ма. То ме већ ни је би ло ви ше вре ме на. Да-
на шњи хр ват ски се па ра ти зам не зна чи ни ка ко по нов но из два ја ње Хр ва-
та из срп ско-хр ват ске на род не за јед ни це, по вра ћа ње ка оде ли тој, са мо-
стал ној хр ват ској на род но сти. Хр ва ти оста ју и да ље, оста ју не по врат ни, 
за ве чи та вре ме на у кри лу на род но сти срп ске, са ко јом су се да нас већ 
не раз луч но спо ји ли, са ко јом ће за јед но или на пре до ва ти или про па сти. 
Али у тој сво јој срп ско-хр ват ској на род но сти они су од ре ди ли, из дво ји-
ли је дан на ро чи ти део, ко је му они же ле да на мет ну хр ват ско име и да га 
под чи не ути ца ју и вла сти За гре ба. Тај део за јед нич ке срп ско-хр ват ске 
на род не те ри то ри је, ко ји Хр ва ти за се ре вен ди ку ју, про сти ре се упра-
во до оних истих гра ни ца, до ко јих се про те же сфе ра аустро-угар ске 
вла сти и до ко јих след стве но ка то лич ка про па ган да др жи да мо же успе-
шно вр ши ти свој про зе ли ти зам. Дал ма ци ја са Бо сном и Хер це го ви ном  

21 Ми ло ван Ми ло ва но вић, Ср би и Хр ва ти, Бе о град 1895, 32.
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по ред Тро јед ни це и срп ских зе ма ља ко је ула зе у са став кру не Св. Сте-
ва на, ушле су у оквир оних но вих хр ват ских ам би ци ја“.22

На кра ју ра да Ми ло ва но вић упо зо ра ва Срп ство на опрез пре ма 
хр ват ском се па ра ти зму.

„Ми пак Ср би, са на ше стра не, до при не ли смо та ко ђе не ма ло, да 
се срп ско-хр ват ски од но си до ве ду до ово га да на шње га очај но га ста ња. 
На ша ин ди фе рент ност и па сив ност у по чет ку, на ша охо лост и на ше 
са мо по у зда ње доц ни је, кад су већ Хр ва ти за ве де ни уда ри ли зло срећ-
ним се па ра ти стич ким пу тем, као да су по ру че ни би ли да олак ша ју 
успех ту ђин ској ин три ги, да убр за ју про цес оту ђи ва ња ме ђу Ср би ма и 
Хр ва ти ма. Ма да ни шта од срп ске стра не ни је би ло учи ње но да се се-
па ра ти зам и за ва да ја ве, ни шта озбиљ но та ко ђе ни је би ло по ку ша но, да 
се Хр ва ти из ве ду из сво јих за блу да и да се по вра те на пра ви пут ве ли ке 
на род не срп ско-хр ват ске по ли ти ке“.23

Де ло М. Ми ло ва но ви ћа Ср би и Хр ва ти штам па но је и ла ти ни цом 
у дру гом из да њу. За гре бач ки лист Об зор до нео је не ко ли ко при ка за де-
ла Ср би и Хр ва ти (бро је ви 175, 176 и 177 из 1895). Би ло је до ста кри-
тич ких освр та на рад М. Ми ло ва но ви ћа, због то га им је он од го во рио 
но вим члан ком у ча со пи су Де ло, у ства ри за ми шље ним као пред го вор 
дру гом из да њу. М. Ми ло ва но вић пи ше:

„Два до бит ка, да кле, две ве ли ке те ко ви не, на по љу рас пра вља ња 
срп ско-хр ват ских спо ро ва, сти ша ва ња срп ско-хр ват ских раз ми ри ца, 
сре ђи ва ња срп ско-хр ват ских од но са. И на хр ват ској као и на срп ској 
стра ни ми сле не па три о те осе ћа ју под јед на ко по тре бу да на ђу из ла за 
из да на шњег не сно сног ста ња пу тем озбиљ не ди ску си је, ко ја је се би 
по ста ви ла за да так да ис тра жу је ка ко ће се што бр же и што све стра ни је 
за до во љи ти оп шти на род ни ин те рес, по сти ћи оп ште до бро на ро да. И 
од срп ске и од хр ват ске стра не озна че на су јед на иста спор на пи та ња 
као глав но те жи ште, око ко је га се ску пља ју све срп ско-хр ват ске су-
прот не те жње и из ко је га по ти чу све раз ми ри це и сви спо ро ви из ме ђу 
Ср ба и Хр ва та.

Ми смо да кле с Об зором, што ће ре ћи са нај про све ће ни јим де лом 
јав но га мње ња хр ват ског, сло жни у овим две ма ства ри ма:

1)  да су Ср би и Хр ва ти је дан на род, и да су њи хо ве ме ђу соб не раз-
ми ри це оп шта на род на не сре ћа ко јом се са мо ту ђин ци, њи хо ви 
про тив ни ци, мо гу ко ри сти ти,

22 Исто, 30.
23 Исто, 33.
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2)  да је глав ни из вор тих зло срећ них раз ми ри ца ме ђу Ср би ма и 
Хр ва ти ма скон цен три сан у овај мах, у пр вом ре ду у бо сан ско-
хер це го вач ко ме пи та њу, и у дру гом ре ду у пи та њу од но са бал-
кан ских Сло ве на пре ма Аустро-Угар ској“.24

М. Ми ло ва но вић упо зо ра ва Хр ва те да ци ље ви спољ не по ли ти ке 
Аустро у гар ске на Бал ка ну ни су по ду дар ни са хр ват ским ци ље ви ма, да 
су они ипак је дан ма ли бал кан ски на род.

„Не ће мо се за сад упу шта ти у ис црп ну ди ску си ју пи та ња да ли би 
три јумф аустро-угар ске по ли ти ке на Бал кан ском по лу о стр ву баш та ко 
си гур но зна чио и оства ре ње да на шњих хр ват ских по ли тич ких ци ље ва. 
Ре ћи ће мо ме ђу тим без ус те за ња, да се, по на шем ду бо ком уве ре њу, 
Хр ва ти пре да ју у то ме по гле ду на да ма, ко је не ма ју ап со лут но ни ка ква 
осно ва. Аустро-Угар ска, у то не ка се не ва ра ју у За гре бу, во ди на Бал-
ка ну сво ју по ли ти ку, чи је се тен ден ци је и ка рак тер од ре ђу ју пре ма ин-
те ре си ма и пре ма ка рак те ру чи та ве др жав не це ли не а не ни ка ко пре ма 
ин те ре си ма Хр ват ства и пре ма аспи ра ци ја ма за гре бач ких по ли ти ча ра. 
Хр ват ство и хр ват ски по ли тич ки пла но ви у да на шњим при ли ка ма слу-
же ко ри сно аустро-угар ским ци ље ви ма, те се аустро-угар ска по ли ти-
ка и слу жи да нас њи ма. Али из во ди ти из то га за кљу чак, да ће за тим 
Аустро-Угар ска, кад бу де и ако бу де по сти гла свој циљ на Бал ка ну, 
ста ви ти се бе на рас по ло же ње Хр ват ству, ста ти у слу жбу по ли тич ким 
аспи ра ци ја ма за гре бач ким – би ло би ви ше не го на ив но“.25

Бо сна и Хер це го ви на је ет нич ки, те ри то ри јал но, кул тур но, исто-
риј ски, вер ски и у свим дру гим еле мен ти ма, осно ва спо ра Ср ба и Хр-
ва та, као што је и мо гућ ност њи хо вог је дин ства.

„Не, Бо сна и Хер це го ви на ни по сво јој исто ри ји, ни по сво јим 
пре да њи ма и успо ме на ма, ни по сво јим на да ма и аспи ра ци ја ма, ни-
су хр ват ске зе мље. Хр ват ске пре тен си је на те две срп ске по кра ји-
не, у ко ли ко се Хр ва ти из два ја ју као за се бан део у срп ско-хр ват ској 
на род ној за јед ни ци, ве зу ју се за ту ђин ску вла да ви ну, за сни ва ју сво-
је на де на си ли ту ђин ској, ко ја би има ла, ли ша ва ју ћи на род бо сан-
ско-хер це го вач ки сло бо де и пра ва са мо о пре де ље ња, од ро ди ти га у 
исто вре ме од ње го ве срп ске на род но сти. У Бо сни и Хер це го ви ни 
хр ват ске те жње и хр ват ска ак ци ја иду на су прот жи вот ним ин те ре-
си ма це ло куп не срп ско-хр ват ске на род но сти и оп штим ин те ре си ма 

24 Ми ло ван Ми ло ва но вић, По во дом рас пра ве “Ср би и Хр ва ти”, Де ло, сед ма 
књи га, Бе о град 1895, 230.

25 Исто, 233.
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Сло вен ства. Ми и опет по на вља мо оно што смо већ јед ном ре кли, 
да ова ква хр ват ска да на шња по ли ти ка вр ши по сао у исто вре ме и 
за јед нич ки и са мо у би лач ки! А та не срећ на по ли ти ка има свој основ 
у оној, ко ли ко коб ној то ли ко и па ра док сал ној, за блу де лој ми сли хр-
ват ској, ко ју је ту ђин ски ути цај и ту ђин ски ин те рес у њих раз бу дио: 
да се у кри лу срп ско-хр ват ске на род не за јед ни це Хр ват ство са сво-
јим за себ ним цен тром одва ја од Срп ства“.26

На рав но да је Ми ло ва но вић пред ви део мно ге про бле ме у срп ско-
хр ват ским од но си ма, ка ко око збли жа ва ња, та ко и око бу ду ћег др жав-
ног је дин ства. Ла зар Мар ко вић је о то ме пи сао сле де ће:

„Ка рак те ри стич но је да по сле три ум фа иде је је дин ства оли че не у 
ра ду срп ско-хр ват ске ко а ли ци је, у пе ри о ду од 1905. до 1918, ве ћи на 
хр ват ско га пле ме на иде у на зад и вра ћа се схва та њи ма од пре два де-
сет и пет го ди на, схва та њи ма у то ли ко ви ше не ре ал ним што не ма ви ше 
оне си ле ко ја је та кве пре тен зи је хте ла и мо гла пот по мо ћи. Шта би да-
нас Ми ло ва но вић ре као оним Хр ва ти ма ко је во ди је дан Сти пе Ра дић, 
мо же се ла ко за кљу чи ти по оно ме што је уна пред на ве де но. И у том 
Ми ло ва но ви ће вом схва та њу на ла зе се еле мен ти за раз ре ше ње пи та ња 
ство ре ног по кре том хр ват ских се љач ких ма са у ко рист хр ват ске се љач-
ке ре пу бли ке“.

По чет ком XX ве ка иде ја ју го сло вен ства и ју го сло вен ског ује ди ње-
ња пре вла да ла је у срп ским ин те лек ту ал ним кру го ви ма, али и де ли мич-
но у са мом вр ху ра ди кал не стран ке.

„По во дом кри ти ке Об зо ро ве Ми ло ва но вић се вра ћа још јед ном 
на кар ди нал но пи та ње срп ско-хр ват ског је дин ства. Об зор је ја сно 
био на гла сио да Хр ва ти у исти ни те же ства ра њу на ро чи те, са мо-
стал не хр ват ске на род но сти ко ја ће се из дво ји ти из срп ско-хр ват ске 
за јед ни це и кон цен три са ти око За гре ба, са чи сто хр ват ским обе-
леж јем. Об зор се чак ни је ус те зао при зна ти да за успех сво јих на да 
и аспи ра ци ја ра чу на на по моћ аустро-угар ске по ли ти ке и на ње не 
успе хе на Бал кан ском по лу о стр ву и у Бо сни-Хер це го ви ни. Ова-
ка по ли ти ка, по Ми ло ва но ви ћу, зна чи не моћ, рас ту ра ње и про паст 
срп ско-хр ват ске на род но сти“. „Да нас, кад сва ки све стан и уви ђа ван 
по ли ти чар на Сло вен ском Ју гу мо ра раз у ме ти да бу дућ ност сви ју 
Ју жних Сло ве на им пе ра тив но зах те ва да се оне раз ли ке ко је су ис-
то ри ске при ли ке ство ри ле ме ђу њи ма, из рав на ју, Хр ва ти се за ла жу 
за ства ра ње оде ли то га хр ват ско га цен тра, жр тву ју ћи не са мо Ју жно 

26 Исто, 237.
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Сло вен ство, већ и ин те ре се сво је на род не срп ско-хр ват ске це ли не. 
Али, ве ли Ми ло ва но вић, као што и са ми Хр ва ти при зна ју, да би се 
тај циљ оства рио по треб но је да аустро-угар ска по ли ти ка на европ-
ском ис то ку три ум фу је! И сад Ми ло ва но вић раз ла же да Хр ват ство и 
хр ват ски по ли тич ки пла но ви у он да шњим при ли ка ма слу же ко ри сно 
аустро-угар ским ци ље ви ма, те се а.-угар ска по ли ти ка и слу жи њи ма. 
Али, ви ше је не го на ив но ми сли ти да би Аустро-Угар ска, кад би и ако 
би оства ри ла сво је ци ље ве, ста ви ла се бе на рас по ло же ње Хр ват ству 
и ста ла у слу жбу за гре бач ким аспи ра ци ја ма“.27

М. Ми ло ва но вић је на пи сао ин те ре сан тан чла нак о срп ско-бу гар-
ском ра ту из 1885. Ра ди кал ска еми гра ци ја же сто ко је осу ђи ва ла тај 
рат као по гу бан за Ср би ју, као из раз лич не са мо во ље кра ља Ми ла на. 
Ме ђу тим, Ми ло ва но вић је са гле да вао и ње го ву по за ди ну. По сле Бер-
лин ског кон гре са и оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не од стра не Аустро-
у гар ске, Ср би ја је из гу би ла мо гућ ност да се на за па ду ин те гри ше са 
сво јим на ро дом. Ср би ја је оста ла од се че на од Ста ре Ср би је и Цр не 
Го ре. Бу гар ска је од Сан Сте фа на има ла на кло ност Ру си је, али је по-
тај но ра ди ла и са Аустро у гар ском и Тур ском. По сле Плов див ског пре-
вра та и ује ди ње ња са Ис точ ном Ру му ни јом, отво ри ла је пут ка Ма ке-
до ни ји. Ср би ја је сво ју ак ци ју у Ма ке до ни ји од ла га ла.

„Срп ски је ин те рес пре све га мо рао би ти да се не до пу сти да се 
пи та ње ис точ но-ру ме ли ско ре ши – она ко ка ко се оно је ди но мо гло 
и мо ра ло ре ши ти – у ис кљу чи ву ко рист Бу га ра, а да Ср би ја у исто 
вре ме, ако већ не бу де у ста њу иза зва ти јед но вре ме но де фи ни тив но 
ре ше ње ма ке дон ског пи та ња у ду ху сво јих ин те ре са, не до би је ка-
кве би ло на кна де, ко је ће из рав на ти не јед на кост, па ра ли са ти пре и-
мућ ство, ство ре но ре ше њем ис точ но-ру ме лиј ско га пи та ња у ко рист 
Бу га ра пре ма Ма ке до ни ји и ма ке дон ском пи та њу. И ето за то Ср би-
ја је ди на ни је сме ла би ти из не на ђе на та квим до га ђа јем, као што је 
био плов див ски пре врат, ни ти је сме ла по сле та кво га до га ђа ја би ти 
не спрем на, у не до у ми ци чим да поч не и шта да пре ду зме. Ср би ја 
је мо ра ла ва зда и не пре кид но ми сли ти о мо гућ но сти да се јед но га 
да на ре ше ње пи та ња ис точ но-ру ме лиј ско га из не се на днев ни ред, 
оче ки ва ти упра во из да на у дан ре ше ње то га пи та ња, пре ма ње му и 
с об зи ром на ње га уде ша ва ти сво ју це ло куп ну спо ља шњу по ли ти ку 
и би ти спрем на да, чим се оно бу де ја ви ло, за ло жи сву сво ју сна гу, 

27 Ла зар Мар ко вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић и срп скохр ват ски од но си, Но ви 
Жи вот, Бе о град 1920, бр. 3, 260.
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пре ма на пред утвр ђе ном пла ну, пре ма на пред до би ве ним јем стви ма 
и ве за ма, у од бра ну сво јих на род них ин те ре са“.28

Плов див ски пре врат је на не ки на чин ру ше ње ста ту са кво за га-
ран то ва ног Бер лин ским кон гре сом. Бу гар ска је са ма кре ну ла у ак-
ци ју ка ства ра њу Ве ли ке Бу гар ске, без за јед нич ке ак ци је са Ср би јом. 
Но ва за пад на ди на сти ја Ко бу ра јој је омо гу ћи ла бли же ве зе са за-
пад ним цен три ма мо ћи, а не са мо са Ру си јом. Краљ Ми лан се до ста 
осла њао на Беч.

„Да ли је Аустро-Угар ска гу ра ла Ср би ју у рат про тив Бу гар ске, да 
ли јој је она све то ва ла нај пре да мо би ли ше сво ју вој ску, па за тим, кад 
је већ би ло си гур но, да се ди пло мат ским пу тем не ће до би ти ни ка ква 
на кна да за Ср би ју да она са ма за се, ма чем у ру ци, по ку ша из ну ди ти ту 
на кна ду?“

Краљ Ми лан и од ре ђе ни кру го ви у Ср би ји су сма тра ли да Ср би ја 
на Плов див ски пре врат тре ба ре а го ва ти пр во ди пло мат ски, а он да вој-
но, об ја вом ра та Бу гар ској. Но код ве ћи не оста лих по ли тич ких фак то-
ра, по го то ву код ра ди ка ла, ни је би ло во ље за тај рат.

„Го ди на 1885. мо же се без ус те за ња озна чи ти као нај цр ња и нај-
фа тал ни ја у исто ри ји об но вље не др жа ве срп ске. Ује ди ње ње бу гар-
ско, ко је се из вр ши ло без ика кве на кна де Ср би ји, ни те ри то ри јал не, 
ни по ли тич ке, по ква ри ло је оди ста, на ште ту Ср би је, рав но те жу ко ју 
је Бер лин ски уго вор, све сно или слу чај но, утвр дио из ме ђу Ср би је, 
као пред став ни це Срп ства, и Бу гар ске, као пред став ни це Бу гар ства. 
Зна чај по ли тич ки Ср би јин на Бал кан ском По лу о стр ву и на Сло вен-
ско ме Ју гу, ко ји је већ био та ко знат но сма њен ре зул та ти ма по след-
њег ве ли ког ис точ ног ра та, оку па ци јом Бо сне и Хер це го ви не с јед не, 
ства ра њем кне же ви не Бу гар ске с дру ге стра не, сад је опет, већ са мим 
чи ном спа ја ња Ис точ не Ру ме ли је са Бу гар ском без ика кве па ра лел не, 
јед но вре ме не те ко ви не срп ске, пао још ду бо ко, ду бо ко ни же. По ли-
тич ки по ло жај Ср би јин и ина че те жак по стао је сад још да ле ко муч-
ни јим и кри тич ни јим. Ње ним из гле ди ма на бу дућ ност за тво ре не су 
и та да јед не, мал да не по след ње врат ни це, ко је су би ле још ши ром 
отво ре не.

Слив нич ки по рез, ин ва зи ја срп ског зе мљи шта бу гар ском вој ском, 
по тре ба ин тер вен ци је Аустро-Угар ске да у Пи ро ту за у ста ви по бед-
нич ки ход бу гар ског кне за, до не ли су Ср би ји, по ред ште те, ко ја је за 

28 Ми ло ван Ми ло ва но вић, Плов див ски пре врат, срп скобу гар ски рат, Бе о град 
1902, 7.
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њу ис ти ца ла из бу гар ског ује ди ње ња, још и сра мо ту и уни же ње. На 
све тлу вој нич ку исто ри ју Ср би је и срп ско га на ро да па ла је сад, пр во га 
пу та, де бе ла сен ка“.29

Ми ло ва но вић кри ти ку је та да шњу власт у Ср би ји јер је до зво ли ла 
да је ди ни пут у исто ри ји срп ски вој ник бу де онај ко ји же ли ту ђу зе-
мљу, а не да ју нач ки и му че нич ки бра ни сво ју зе мљу. Ср би ја је до шла у 
си ту а ци ју да беч ки двор бра ни ста тус кво и га ран ци је ко је је га ран то-
вао Ср би ји Бер лин ски кон грес.

„И за све то, што је та ко би ло и што се та ко свр ши ло, на ње ну ис кљу-
чи ву и ште ту и сра мо ту, Ср би ја има да кри ви је ди но се бе са му. Ни ко, 
ап со лут но ни ко, ни је пре ва рио или из не ве рио Ср би ји не на де, ко је би 
би ле оправ да не, ко је би има ле ра ци о нал не осно ве. Ни од ко га Ср би ја 
ни је има ла, пре ма сво ме ра ду и др жа њу, пре ма сво јим ве за ма и од но си-
ма, да оче ку је што ви ше или што дру го, не го оно што је у ства ри на шла 
и до би ла. По ли ти ка ње зи на, и пре Плов див ског пре вра та и од да на то га 
пре вра та до сту па ња у рат, би ла је јед на по вор ка, је дан не пре ки дан низ 
за блу да, по гре ша ка, ко ја је мо гла по чи ни ти је ди но, да не ре че мо ни шта 
оштри је, стра хо ви та, бес при мер на не у ви ђав ност и ла ко ми сле ност!”30

Слив нич ка бит ка ни је зна чи ла то ли ко вој ни по раз Ср би је ко ли ко 
по ли тич ки по раз и отва ра ње не при ја тељ ства с Бу гар ском, и Плов див-
ски пре врат зна чио је „отва ра ње ма ке дон ског пи та ња” за Ср би ју.

Сли чан ра ду о Плов див ском пре вра ту је рад М. Ми ло ва но ви ћа Ср
би и Бу га ри. Иако жи ве јед ни по ред дру гих, сред њо ве ков на исто ри ја, 
тур ско роп ство, ни је при бли жи ло Ср бе и Бу га ре у XIX ве ку, а по го-
то во пред ње гов крај. „Ср би и Бу га ри су по зва ни да пред ња че на пу ту 
ства ра ња за јед ни це ме ђу бал кан ским на ро ди ма“, пи сао је М. Ми ло ва-
но вић. Иако сло вен ске ма се чи не огром ну ве ћи ну ста нов ни штва Бал-
ка на, кон флик ти из ме ђу њих су из ра же ни ји не го кон флик ти са Гр ци ма 
или са ро ман ским еле мен том.

„Исто ри ја Бал кан ског по лу о стр ва за по след њих два де сет го ди на 
ство ри ла је у Евро пи уве ре ње, да се бал кан ски на ро ди не мо гу оста-
ви ти се би са ми ма, и да се њи ма не мо же пре да ти на сле ђе тур ско. Бал-
кан ске др жа ве и на ро ди сто је јед ни пре ма дру ги ма као не по мир љи ви 
су пар ни ци, чи је се те жње ме ђу со бом ко се, ко ји сво је ци ље ве хо ће да 
по стиг ну јед ни ми мо дру гих и јед ни на ра чун дру гих“.31

29 Исто. 16.
30 Исто, 17.
31 Ми ло ван Ми ло ва но вић, Ср би и Бу га ри, Бе о град 1898, 21.
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По ред фак то ра ме ша ња ве ли ких си ла и же ље Ру си је да бу де по-
кро ви тељ и јед них и дру гих, осно ва кон флик та Ср ба и Бу га ра је Ма ке-
до ни ја, као ге о граф ска, исто риј ска, при вред на и кул тур на це ли на тих 
др жав них кон фли ка та Ср ба и Бу га ра.

„Је ди но пи та ње ко је де ли Ср бе и Бу га ре, ко је сто ји на пу ту њи хо-
вом спо ра зу му и ко је их опре де љу је да лу та ју, тра же ћи на чи на ка ко да 
оси гу ра ју се би до бит ке јед ни про ти ву дру гих и јед ни на ште ту дру гих, 
то је ма ће дон ско пи та ње. И Ср би и Бу га ри за бо ра ви ли су већ дав но 
све сво је ста ре раз ми ри це и ра чу не из вре ме на сво јих са мо стал них др-
жа ва, пре ин ва зи је тур ске. И Ср би и Бу га ри да нас и раз у ме ју и осе-
ћа ју да су они сво ји, јед ни дру ги ма нај бли жи, јед ни на дру ге упу ће ни. 
Њи хо ва за јед нич ка пе тве ков на не сре ћа збли жи ла их је, ство ри ла ме ђу 
њи ма за јед ни цу успо ме на. Исте пат ње ко је су их да ви ле кроз муч не, 
ду ге ве ко ве, иза зва ле су у њи ма та ко ђе исте на де. Го ди на ма су се очи 
по тла че них Бу га ра исто као и очи по тла че них Ср ба, ко ји су сте ња ли 
под тур ским јар мом, окре та ле не са мо Пе тро гра ду, већ и Бе о гра ду. А 
брат ска ру ка осло бо ђе не Ср би је пру жа ла се под јед на ко па ће нич кој 
бра ћи и пре ко Ти мо ка, као и пре ко Дри не и пре ма Ко со ву по љу. У ду-
ши сво јој ни ти Ср бин гле да у Бу га ри ну, ни ти Бу га рин у Ср би ну сво га 
про тив ни ка, па чак не ни сво га так ма ца“.32

Ет но граф ско и исто риј ско пи та ње да је исто вет не ре зул та те Ср-
би ма и Бу га ри ма око Ма ке до ни је. Па ра док сал но је да су на про сто ру 
Ма ке до ни је на шле раз ли чит ин те рес две пра во слав не цр кве, Срп ска 
пра во слав на цр ква и Бу гар ска ег зар хи ја. Ма ке до ни ја је, ипак, пре све-
га исто риј ска и ге о граф ска, а не др жа во твор на ка те го ри ја, ис ти че Ми-
ло ва но вић и због то га це ло ку пан про стор Ма ке до ни је ни ка ко не мо же 
ући у са став са мо јед не др жа ве.

„Ни исто ри ја, ни ет но гра фи ја, ни ге о гра фи ја не сто је ни у чем ни-
ти и у ко ли ко на пу ту, да се ма ће дон ско пи та ње ре ши из ме ђу Ср ба и 
Бу га ра на на чин, ко ји је ди но од го ва ра пра вим, до бро схва ће ним ин-
те ре си ма Ср ба и Бу га ра, а то ће ре ћи пре ма истин ским жи вот ним по-
тре ба ма Ср би је и Бу гар ске. У сво јим да на шњим ет но граф ским при ли-
ка ма, од вре ме на кад су се Сло ве ни у њој на ста ни ли, у сре ди ни на ро да 
и др жа ва, ко ји су де ли ли ме ђу со бом Бал кан ски По лу о стрв по чев од 
рас па да Рим ске Ца ре ви не па до да нас, Ма ће до ни ја ни је ни кад би ла за-
себ на др жав на це ли на, ни ти је у скло пу ма ко је др жа ве ста ја ла у сво јој 
це ли ни као за себ на, ауто ном на је ди ни ца. Це ло куп на пак исто ри ја и 

32 Исто, 27.
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срп ска и бу гар ска по ка зу је, не мо же би ти ја сни је, не мо же би ти очи-
глед ни је, да је Ма ће до ни ја би ла по треб на и Ср би ма и Бу га ри ма, да се 
екс пан сив на сна га и срп ске и бу гар ске др жа ве увек, на пр вом ме сту, 
упу ћи ва ла Ма ће до ни ји. И Ср би ма и Бу га ри ма, за чу ва ње сво је др жав-
не са мо стал но сти, за за до во ље ње сво јих жи вот них др жав них по тре ба, 
нео п хо дан је био увек из ла зак на Је геј ско Мо ре“.33

Ми ло ва но вић чак кон крет но пред ла же по де лу те ри то ри је Ма-
ке до ни је из ме ђу Ср би је и Бу гар ске, ма да ис ти че да би ова кав ње гов 
пред лог Бу га ри сма тра ли не пра вич ним. Вид но је да је Ми ло ва но вић 
са свим за не ма рио ин те рес Грч ке, ко ја ће се спле том окол но сти на кра-
ју до че па ти нај ве ћег де ла Ма ке до ни је и гра да Со лу на као исто риј ског, 
при вред ног, кул тур ног и сва ког дру гог кључ ног цен тра Ма ке до ни је. 

„Где би има ла би ти нај по год ни ја и нај пра вич ни ја гра нич на ли ни ја 
из ме ђу срп ске и бу гар ске сфе ре у Ма ће до ни ји, би ло би те шко у по је ди-
но сти ма у на пред од ре ди ти. Сва ка ко пак Вар дар ска до ли на мо ра ла би 
при па сти Ср би ма а Струм ска до ли на Бу га ри ма. Со лун је, о то ме не мо же 
би ти спо ра, да ле ко ви ше по тре бан Ср би ји не го ли Бу гар ској. При род на 
су при ста ни шта бу гар ска на Је геј ско ме мо ру Де де а гач и Ка ва ла, док је 
Со лун на ме њен од при ро де да бу де при ста ни ште за пад не по ле Бал кан-
ско га По лу о стр ва, крај на из ла зна тач ка же ле знич ких пру га, што из Сред-
ње Евро пе пре ко Ср би је и Бо сне си ла зе у до ли ну Вар дар ску. Мо же би ти 
још, да би се као крај ња ме ра срп ских усту па ка пре ма Бу гар ској мо гла 
усво ји ти гра ни ца, ко ја иде во до дел ни цом Стру ме и Вар да ра од да на шње 
гра ни це па до Де мир-ка пи је, а ода тле на ни же же ле знич ком пру гом до у 
Со лун. У та квом слу ча ју и са ма же ле знич ка пру га и при ста ни ште со лун-
ско има ли би се не у тра ли са ти. Прин цип да Ср би мо ра ју иза ћи на Је геј-
ско при мор је, и да Ср би сме ју има ти Бу га ре пре ма се би са мо на ис точ ној 
а не ни ка ко и на ју жној стра ни, мо ра пре све га оста ти не дир нут“.34

Бал кан ски са вез, чи ја би осно ва би ла Срп ско-бу гар ски спо ра зум 
је осно ва да не до ђе до кон флик та две сло вен ске др жа ве, сма тра М. 
Ми ло ва но вић.

Чла нак М. Ми ло ва но ви ћа о спољ њој по ли ти ци на до ве зу је се на 
прет ход не члан ке.

М. Ми ло ва но вић пи ше да дру штве ним жи во том вла да ју од ре ђе не 
при род не си ле, ко је има ју уну тра шњи или спо ља шњи ка рак тер. Та ко и 
спољ на по ли ти ка сва ке зе мље има сво је де тер ми нан те.

33 Исто, 36.
34 Исто, 39.



Бранко Надовеза170

„Она се мо ра ста ра ти у пр во ме ре ду, да ис пу ни оне за дат ке и за до-
во љи оне ин те ре се, ко ји по ти чу из уну тра шњих по тре ба ње зи не др жа-
ве. Ти за да ци и ти ин те ре си мо гу би ти нај ра зно вр сни јег ка рак те ра, мо-
гу се од но си ти на тр го ви ну и на са о бра ћај, на ши ре ње по ли тич ке сфе ре 
мо ћи, или на про ши ра ва ње гра ни ца др жав них, би ло ра ди за до во ље ња 
нео до љи вих на ци о нал них за да та ка, ко ји се не да ју одво ји ти од са мо-
га ње зи но га би ћа, би ло из стра те гиј ских или дру гих, ка квих му дра го, 
круп ни јих или сит ни јих, трај ни јих или про ла зни јих др жав них по тре ба.

Она мо ра, сем то га, у дру го ме ре ду по све ти ти све сво је ста ра ње, да 
до ђе до тач ног са зна ња сви ју оних спо ља шњих стру ја, сви ју ту ђин ских 
по тре ба и ин те ре са, ко ји иду у при лог оп стан ку и успе шном раз ви ја њу 
ње зи не др жа ве, или ко је се то ме про ти ве. И тек по што се бу де до бро 
упо зна ла и са сме ро ви ма и са сна гом сва ке од тих спо ља шњих стру ја, 
она се мо же и мо ра по бри ну ти, да, пре ма при ли ка ма и по тре ба ма, от-
кло ни од сво је др жа ве опа сно сти и да оси гу ра за до во ље ње ње зи них 
ци ље ва, би ло ти ме што ће по мо гућ но сти убла жи ти су прот но сти пре-
ма сво јим при род ним су пар ни ци ма, би ло што ће у што ја чој ме ри про-
бу ди ти ин те ре со ва ње сво јих при род них при ја те ља и за штит ни ка.

По ла зе ћи са та квог ста но ви шта, ми ће мо по ку ша ти да у глав ним 
по те зи ма обе ле жи мо, ка кви за да ци сто је пред на шом спо ља шњом по-
ли ти ком и ка квим се прин ци пи ма она мо ра ру ко во ди ти, ко јим прав-
цем мо ра ићи и шта све не сме из ви да гу би ти, ако же ли од го во ри ти 
сво је му по зи ву“.35

Упра во је Бал кан ме сто где се де тер ми нан те спољ не по ли ти ке 
нај ви ше из ра жа ва ју. Фак то ри ко ји је спро во де мо ра ју има ти нај ве ће 
ин те лек ту ал но уме ће, му дрост, ин ту и тив ност, при ла го дљи вост и све 
оста ле осо би не ко је чи не успе шног др жав ни ка.

„На Бал кан ском По лу о стр ву, сте кли су се круп ни, нео до љи ви жи-
вот ни ин те ре си сил них европ ских др жа ва. Сва сна га и сва па жња ма ле-
них бал кан ских др жа ва, ство ре них та ко ре ћи тек од ју че, без утвр ђе них 
др жав них тра ди ци ја и без оних дра го це них ис ку ста ва ко ја се са мо ве ко-
ви ма при би ра ју, удру же на упра вље на јед ном истом за јед нич ком ци љу, 
ру ко во ђе на ја сном све шћу о не раз луч ној со ли дар но сти ин те ре са, је два 
да би ка дра би ла упу ти ти их да се на ђу у су да ру тих круп них ту ђин ских 
ин те ре са. А ме ђу тим бал кан ске др жа ве, за ва ђе не ме ђу со бом, гле да ју ћи 
јед на на дру гу ду шман ским по гле ди ма, го то ве су ето да нас баш ба ци ти 

35 Ми ло ван Ми ло ва но вић, На ша спољ ња по ли ти ка, Де ло, че твр та књи га, Бро-
град 1894, 240.
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се у ту ђин ску ма чи ју слу жбу, без из бо ра и без раз бо ра, са мо ако је у пи-
та њу јед на дру гој да на ху де и, јед на дру гу да оме ту и да оште те“.36

Бал кан ски на ро ди, без об зи ра да ли жи ве у сво јим др жа ва ма, или 
су по ро бље ни, или по лу сло бод ни, нај ви ше су осе ти ли све про тив реч-
но сти спољ не по ли ти ке кроз сво ју це ло куп ну исто ри ју.

„Не ке бал кан ске др жа ве, Ср би ја (са Цр ном Го ром), Бу гар ска и 
Грч ка, сто је и да нас јед на по ред дру гих са оним истим ин те ре си ма и 
за да ци ма, ка кви су ме ђу њи ма сто ја ли и пре шест и осам сто ти на го ди-
на. И, на жа лост, са но вим др жав ним жи во том Ср би је и Бу гар ске ус-
кр сли су за је но и сви они по му ће ни се бич ни по гле ди, све оне за блу де, 
ко је су не ка да, пре до ла ска Ту ра ка у Евро пу, спре чи ле Ју жне Сло ве не 
да утвр де сво је го спо дар ство на Бал кан ско ме По лу о стр ву и да из вр ше 
на овом кра ју Евро пе ону ре ге не ра тор ску ми си ју, ко ју су гер ман ска 
пле ме на из вр ши ла у за пад ној по ло ви ни рим ске им пе ри је“.37

Спољ на по ли ти ка Ср би је на ла зи се у кру гу из ме ђу две не при ја тељ-
ске си ле Аустро у гар ске и Тур ске, на ко ји ма жи ве де ло ви срп ског на-
ро да, као и су се ди по пут Бу гар ске, ко ји тра же сво је по кро ви тељ ство. 
Због то га и Ср би ја тре ба да на ђе свог по кро ви те ља, Ми ло ва но вић 
сма тра да то мо же са мо би ти Ру си ја.

„Ру си ја је игра ла ва зда у Ис точ но ме Пи та њу пр ву и нај глав ни ју 
уло гу. Ње зи на по ли ти ка би ла је ме ро дав на у ра зним ме на ма кроз ко је 
је Ис точ но Пи та ње про ла зи ло. Око Ру си је би ло уз њу би ло про ти ву 
ње, при ку пља ла се глав на рад ња ве ли ких европ ских си ла на Бал кан ско-
ме По лу о стр ву. По ло жај Ру си је у кон цер ту ве ли ких европ ских си ла, 
ње зин зна чај и ње зин ути цај у оп штој европ ској по ли ти ци, од ре ђи ва ле 
су, у ка кве ће ме не у оп ште сту пи ти пи та ње Ју жних Сло ве на и по на о-
соб ка кве ће из гле де до би ти за се спе ци фич но срп ско пи та ње. Пре ма 
то ме, да кле, пи та ње је од пре суд но га зна ча ја за нас, у ко ли ко се крај њи 
ци ље ви ру ске по ли ти ке мо гу по кла па ти или мо ра ју ра зи ла зи ти са на-
шим на род ним иде а ли ма“.38

Ми ло ва но вић пи ше да је ди но Ру си ја ни је ни ка да зва нич но би ла 
про тив срп ских ин те ре са на Бал ка ну, без об зи ра да ли их је јав но по-
др жа ла или не. Због то га је он био про тив прин ци па Обре но ви ћев ске 
спољ не по ли ти ке ослон ца на Аустро у гар ску. Кри ти ко вао је на пред-
ну стран ку због ан ти ру ских схва та ња. По ле ми сао је и са Жи во ји ном 

36 Исто, 241.
37 Исто, 242.
38 Исто, 249.
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Пе ри ћем у Скуп шти ни Ср би је, на во де ћи да у су шти ни Ср би ја и не ма 
на ко га да се осло ни осим на Ру си ју. Ми ло ва но вић је из но сио став да 
за пад не зе мље, по го то ву Ен гле ска, ни ка да у исто ри ји ни су учи ни ле ни-
је дан по зи ти ван по ли тич ки по тез у ко рист Ср би је.

„Ср би ја, ако ми сли на на род ну бу дућ ност Срп ства, и ако се још 
осе ћа по зва ном да она оства ри срп ске на род не иде а ле, не сме ни јед-
но га тре нут ка сме та ти с ума, да је ди но Ру си ја мо же има ти ин те ре са 
по мо ћи јој у то ме. И с то га Ср би ја мо ра учи ни ти све што јој је у вла-
сти, да да де Ру си ји не сум њи ва, нео спор на до ка за, ка ко је она и вољ на и 
ка дра чу ва ти сво ју не за ви сност пре ма Аустро-Угар ској, и ка ко Ру си ја 
мо же на њу ра чу на ти као на по у зда ног, при род ног са ве зни ка за успе-
шно ре ша ва ње Ис точ но га Пи та ња“.39

Спољ на по ли ти ка под ра зу ме ва ста бил но дру штво. Спољ на и уну-
тра шња по ли ти ка су увек по ве за не. Про спе ри тет но дру штво увек има 
ста бил ни ју спољ ну по ли ти ку од ма те ри јал но си ро ма шни јег.

„Спо ља шњи за да ци Ср би је за по вед нич ки на ла жу, да уну тра шња 
по ли ти ка бу де за сно ва на на пу ном спо ра зу му, на не по му ће ној хар мо-
ни ји, из ме ђу вла да лач ке ди на сти је и на ро да. Срп ска вла да лач ка ди на-
сти ја мо же успе шно ра ди ти на оства ре њу спо ља шњих за да та ка Ср би је, 
ако бу де у исти ни, не са мо ти ту лом сво јом већ и де лом, пред став ни ца 
срп ске на род не ми сли, ако бу де у пу ном сми слу ре чи па род на ди на сти-
ја, но ше на осе ћа њем на род ним, про же та до ср жи срп ским на род ним 
иде а ли ма. Та да ће са мо Ср би ја мо ћи одо ле ти свим ту ђин ским сплет-
ка ма и ин три га ма, по све ти ти до вољ ну па жњу спо ља шњим при ли ка ма 
и сво јим спо ља шњим за да ци ма, ви со ко уз ди ћи на род ну за ста ву, под 
ко јом ће се, су ђе но га да на, са ку пи ти рас ко ма да но Срп ство“.40

Ли те ра ту ра

Ла зар Мар ко вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић и срп ско-хр ват ски од но си, Но ви Жи вот, 
Бе о град 1920,

Сло бо дан Јо ва но вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић, СКГ, бр. 5, Бе о град 1937,
Ми ло ван Ми ло ва но вић, Ис точ но пи та ње, Де ло, дру га књи га, Бе о град 1894
Ми ло ван Ми ло ва но вић, Ср би и Хр ва ти, Бе о град 1895
Ми ло ван Ми ло ва но вић, Плов див ски пре врат, срп ско-бу гар ски рат, Бе о град 1902,
Ми ло ван Ми ло ва но вић, Ср би и Бу га ри, Бе о град 1898

39 Исто, 257.
40 Исто, 256.
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Bran ko NA DO VE ZA 

HI STO RIC THO UGHT OF MI LO VAN  
MI LO VA NO VIć

Sum mary

Mi lo van Mi lo va no vić (1863-1912) was born and died in Bel gra de. As per 
his edu ca tion he was a lawyer, and as per his pro fes sion he was sta te sman and 
po li ti cian. He stu died the Fa culty of Law in Bel gra de and Pa ris. He was one of 
the le a ders of the Pe o ple’s Ra di cal Party, be lon ged to the mo de ra te party’s wing 
which was ready for co-ope ra tion and com pro mi se with go ver ning struc tu res 
in or der to ac hi e ve the main goal – par li a men tary de moc racy. He was al so the 
pro fes sor of In ter na ti o nal and Con sti tu ti o nal Law at the Gre at School, and from 
1888 at the Fa culty of Law; He was one of the par ti ci pants in the Con sti tu ti-
ons of 1888 and 1901 ma king, the head of the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs 1890-
1892; 1893-1894; Mi ni ster of Ju sti ce 1896-1897; Mi ni ster of Pe o ple’s Eco nomy 
1901-1902; Mi ni ster of Fi nan ce 1902; Am bas sa dor in Buc ha rest 1900-1901, 
and in Ro me 1902-1907; Mi ni ster of Fo re ign Af fa irs 1908-1911; Pre si dent of 
Ser bian go vern ment 1911-1912. 

He was the Mi ni ster of Fo re ign Af fa irs in the ti me of An ne xa ti on cri sis, whe re 
he was ple a ding for Ser bian na ti o nal in te rests, but he was al so aga inst the war with 
Austria-Hun gary. He was a gre at sup por ter of Bal kan’s fe de ra tion, and espe ci ally 
mi li tary and po li ti cal agre e ment with Bul ga ria, what re sul ted in Bal kan’s fe de ra tion 
in 1912, what ga ve him a gre at po pu la rity in the Ra di cal party and Ser bian so ci ety. 
He was the ini ti a tor of the ra di cal ma ga zi ne “De lo” (“Deed”) in 1894, in which he 
pu blis hed a lot of sci en ti fic and pu blis hing pa pers. The fol lo wing works are espe-
ci ally im por tant: “Serbs and Cro ats”, “Serbs and Bul ga ri ans”, “Con sti tu ti o nal Law 
and Prin ci ples of Fo re ign Po licy of the King dom of Ser bia”. 

Key words: Mi lo van Mi lo va no vić, hi sto ric tho ught, Bal kan’s fe de ra tion, 
Eastern Qu e sti on, Ser bia, Bul ga ria.

Рад је пре дат 19. ок то бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.





Ве сна ЗАР КО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

ПО КРЕ ТИ АР БА НА СА НА КО СО ВУ  
И МЕ ТО ХИ ЈИ УОЧИ МЛА ДО ТУР СКЕ  

РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ**

Ап стракт: У ра ду је дат при каз де ло ва ња Ар ба на са уочи мла до тур-
ске ре во лу ци је. Мла до тур ска ре во лу ци ја у Осман ском цар ству ја вља се као 
ре зул тат ду го го ди шње кри зе и не спро во ђе ња ре фор ми ко ји ма би се кри-
за ре ши ла и омо гу ћи ло нор мал но функ ци о ни са ње др жа ве. Нео п ход ност 
спро во ђе ња ре фор ми уви ђа ли су и по је ди ни тур ски функ ци о не ри, али је 
по сто јао јак от пор, ка ко у са мом др жав ном апа ра ту, та ко и у на ро ду, че сто 
из ма ни пу ли са ном ра зним про па ган да ма. На ро чи то јак от пор спро во ђе њу 
ре фор ми био је на про сто ру Ста ре Ср би је. От пор је пру жа ло ар ба на шко 
ста нов ни штво иза ко јег су нај че шће ста ја ли ло кал ни пр ва ци, сма тра ју ћи да 
ре фор ма ма угро жа ва ју ин те ре се Ар ба на са. На то их је под сти ца ла и про-
па ган да Аустро у гар ске ши ре ћи гла си не да су за ре фор ме кри ви Ср би, због 
че га се Ар ба на си бу не про тив њи хо вог уво ђе ња. Иако су по кре ти пре вас-
ход но усме ре ни про тив др жа ве ко ја из во ди ре фор ме, у зби ва ња су, не сво-
јом во љом, укљу че ни и Ср би, што њи хов по ло жај чи ни још не из ве сни јим. 

Кључ не ре чи: Ср би, Ар ба на си, Ста ра Ср би ја, Осман ско цар ство, 
ре фор ме, по кре ти.

Ре жим Аб дул Ха ми да је за срп ски на род био ве о ма по гу бан. Ср-
би у Осман ском цар ству и по сле ве ли ких на по ра и жр та ва ни су мо-
гли да обез бе де не са мо мир и рав но прав ност, не го и ко ли ко-то ли ко 

* Ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
**Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

УДК 94:323.1(=18):(=163.41)(497.115)"190"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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под но шљив жи вот. Го ди не тог ре жи ма ис пу ње не су за Ср бе нај ра зно-
вр сни јим пат ња ма, ко ји ма су би ли нај и зло же ни ји они у при зрен ском, 
пећ ком, при штин ском и де бар ском сан џа ку, као и у го сти вар ској ка зи. 
Ко ра ци ко је је срп ска вла да пред у зи ма ла у Ца ри гра ду уз по моћ Ру си-
је 1896, 1899, 1901. и 1902. го ди не ни су има ли ни ка квог успе ха, а ре-
форм на ак ци ја из 1903. го ди не, на ста ла као ре зул тат при ти ска ве ли ких 
си ла због зу лу ма чи ње них то ком афе ре у Ибар ском Ко ла ши ну, ни је се 
рас про сти ра ла на по ме ну те обла сти.1

Пред став ни ци срп ске вла де на сто ја ли су да се у ин те ре су Ср ба у 
Ста рој Ср би ји обез бе ди пра вил на и пра вед на при ме на тур ских за ко-
на по мо ћу ре фор ми ко је је пред ви део 23. члан Бер лин ског уго во ра. 
У скла ду с тим је зах те ва но: 1) да се раз о ру жа ју Ар ба на си, или да се 
до пу сти и Ср би ма пра во сло бод ног но ше ња оруж ја, ко је је уоста лом 
при зна то у Ха ти ху ма ју му 1856. го ди не; 2) да се сме њу ју или ка жња-
ва ју они пред став ни ци вла сти ко ји по ма жу Ар ба на се у вр ше њу зло де-
ла пре ма Ср би ма и за ме њу ју их, без об зи ра на на род ност, спрем ним 
и са ве сним чи нов ни ци ма; 3) да се по ја ча ју вој ни гар ни зо ни у оним 
ме сти ма где је са мо во ља Ар ба на са ве ли ка; 4) да се уве ду ад ми ни стра-
тив не и суд ске ре фор ме с уче шћем хри шћан ског еле мен та у суд ству и 
ад ми ни стра ци ји; 5) да се при ме не аграр но-фи нан сиј ске ре фор ме. Ре-
зул тат ра да ди пло ма ти је Ср би је и дру гих др жа ва до вео је до ре форм-
ног про гра ма из ра ђе ног у Мир цште ту, али је на ро чи тим на сто ја њем 
Аустро у гар ске би ла ис кљу че на баш Ста ра Ср би ја, где су оне би ле 
нај по треб ни је. Област Ста ре Ср би је где су жи ве ли Ср би об у хва та ла 
је цео Ко сов ски ви ла јет, за јед но са ста рим но во па зар ским сан џа ком, 
се ве ро за пад ни део ска дар ског ви ла је та с ја дран ском оба лом (Драч, 
Љеш, Сан Ђо ва ни ди Ме дуа, итд.), се вер ни и ис точ ни део би тољ ског 
ви ла је та (Дрим кол, Де бар, По реч, При леп). Ге о граф ска гра ни ца би-
ла је од тро ме ђе на срп ско-бу гар ско-тур ској гра ни ци од Па та ри це 
на југ во до дел ни цом из ме ђу Зле тов ске ре ке и Бре гал ни це, а од уто ка 
Зле тов ске ре ке Бре гал ни цом до уто ка у Вар дар, а ода тле Ба бу ном, та-
ко да При леп и Ки че во с Охри дом и њи хо вом око ли ном ула зе у њен 
са став. Од Охрид ског је зе ра до не кле Цр ним Дри мом па он да ре ком 
Шкум бом.2

1 В. Зар ко вић, Афе ра у Ибар ском Ко ла ши ну 19011902. го ди не, Ин сти тут за 
срп ску кул ту ру При шти на-Ле по са вић, Ле по са вић, 2008. 

2 Ар хив Ју го сла ви је, Збир ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на фонд 80, (у да љем 
тек сту АЈ, ЈЈП), 80-1-2. 
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У ова ко огра ни че ној Ста рој Ср би ји срп ско ста нов ни штво је, пре-
ма не ким ми шље њи ма пред ста вља ло ве ћи ну и пре ма не про ве ре ним 
тур ским по да ци ма бро ја ло: у Но во па зар ском сан џа ку, Ко со ву и Ме-
то хи ји до Ша ра 472.000, Скоп ском, без Шти па, Пах чо ва и Ра до ви шта 
285.000, Де бар ском (Гор ња Ре ка) 42.800, Ки че ву и По ре чу 32.300, 
Ска дар ском (се ве ро за пад ни део) 28.900.3 

Број ност срп ског, ни ти оста лог ста нов ни штва, ни је би ло ла ко 
уста но ви ти, чак и у ова квим слу ча је ви ма ка да се ди пло ма те Ср би је 
по зи ва ју на зва нич ну тур ску ста ти сти ку. С дру ге стра не, срп ско ста-
нов ни штво ни је под јед на ко би ло за сту пље но у свим кра је ви ма Ста-
ре Ср би је, због че га је би ло по год но за број не ак ци је ко је су би ле 
спро во ђе не про тив ње га. Те ак ци је су нај че шће спро во ди ли обе сни 
Ар ба на си, а не рет ко је и ло кал на власт на њих гле да ла са одо бра ва-
њем. Тек ка да би по је ди нач ни зу лу ми пре ра сли у не што ве ће до ла-
зи ло је, на при ти сак Ср би је, Ру си је и дру гих др жа ва, до од ре ђе них 
ак ци ја у ци љу сми ри ва ња си ту а ци је. Ак ци ја је по ла зи ла од Пор те, 
али се че сто на пу ту до ме ста где је тре ба ло спро ве сти, гу би ла или 
се пре тва ра ла у не што са свим дру го. Нај ве ћу смет њу ре а ли зо ва њу 
ак ци ја на уво ђе њу ре да ко је су по ла зи ле из Ца ри гра да пред ста вља-
ли су ло кал ни ор га ни вла сти, у ко ји ма су че сто по ред Ту ра ка би ли и 
Ар ба на си, ло кал не аге и бе го ви и пр ва ци. Због то га ве ли ке си ле уви-
ђа ју да је за уво ђе ње ре да у европ ским де ло ви ма Осман ског цар ства 
по треб но из вр ши ти ко ре ни те ре фор ме ко је би за хва ти ле све по ре 
тур ске др жа ве. Овим су нај ви ше би ле по го ђе не ло кал не вла сти и ве-
ли ка ши, па је и от пор про тив ре фор ми нај ве ћи на ло кал ном ни воу. 
Не ис кре ност по је ди них за пад них си ла и тур ске ад ми ни стра ци је по-
го до ва ле су по кре ти ма про тив ре фор ми. То је, ме ђу тим, до во ди ло 
до нео др жи вог ста ња, у ко ме пре о вла да ва ју две стра не: јед на у вр хо-
ви ма вла сти ко ја уви ђа нео п ход ност ре фор ми и дру га ко ја се опи ре 
њи ма. Ср би су се на шли не ка ко по стра ни, али не до вољ но уда ље ни 
да не би би ли уву че ни у су ко бе око ре фор ми. Си ту а ци ја је кул ми ни-
ра ла пред 1908. го ди ну, а мла до тур ска ре во лу ци ја је про из вод тог 
су ко ба. Глав ни про тив ни ци ре фор ми би ли су Ар ба на си, у по за ди ни 
чи јих ак ци ја че сто сто ји Аустро у гар ска, ко ји се то ком чи та ве 1907. 
го ди не бу не про тив ре фор ми и пред у зи ма ју од ре ђе не по кре те ка ко 
би др жа ву при мо ра ли да од у ста не од њих. По крет је за хва тио ши ро-
ки про стор.

3 АЈ, ЈЈП, 80-1-2.
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На кон из ве сног ко ме ша ња Ар ба на са и по кре та ко ји се ши рио 
на све стра не, без ве зе са оста лим кра је ви ма, по крет је за хва тио це лу 
гњи лан ску на хи ју, Лаб, Ко со во, Дре ни цу, Ми тро ви цу, па чак и Но ви 
Па зар. Пре го во ри Ар ба на са и тур ских вла сти ни су да ва ли ни ка кве ре-
зул та те и уме сто да се сти ша ва ју они су се све ви ше ши ри ли. У том мо-
мен ту ни су би ли из ра же ни је ди но у При зре ну и Пе ћи. Сма тра ју ћи да 
су ра ни је би ли ини ци ја то ри ра зних по кре та, При зрен ци су сво је др жа-
ње прав да ли ре чи ма: „Ми смо до са да, по ру чу ју они Ко со ву, пр ви по-
ди за ли бу не па смо пр ви, и нај ви ше, и стра да ли због њих. Пра во је да 
је дан пут ви от поч не те.“ За раз ли ку од њих, пред став ни ци пећ ке на хи је 
ни су се из ја шња ва ли, али по че стим збо ро ви ма, на ко ји ма се ве зи ва ла 
бе са да се ду жна крв не тра жи, ла ко је би ло за кљу чи ти ка кве су им би ле 
на ме ре и ка кав био био њи хов од го вор. По ред то га, би ло је без у спе-
шних по ку ша ја од Ар ба на са, на ро чи то од оних на Ко со ву, да и Ср бе 
при до би ју за овај по крет. Цео по крет је био из ра жен пре ко збо ро ва и 
пре го во ра са тур ским вла сти ма и до су ко ба ни је до ла зи ло. Је ди но је у 
Но вом Па за ру по ку шан на пад на ху ћу мат, услед че га је но во па зар ска 
чар ши ја би ла за тво ре на.4 

У по чет ку су се Ар ба на си бу ни ли про тив Ђа ко ва ца ко ји су слу-
жбо ва ли у при штин ском сан џа ку, на ро чи то про тив ко ман да на та 
жан дар ме ри је Ће мал-бе га и Мур те за Цу ра, зах те ва ју ћи да се укло-
не из При шти не. Основ ни раз лог што су би ли про тив њих је тај што 
су ови би ли пред став ни ци цен трал них вла сти, и као та кви тру ди ли 
се да спро ве ду на ред бе из Ца ри гра да. Иако је власт да ла обе ћа ње да 
ће укло ни ти по ме ну те лич но сти, ка сни је је од у ста ла. Ин те ре сант но 
је да Ар ба на си ни су има ли ви ше та кве зах те ве, већ су ин си сти ра ли 
да се ре фор ме не уво де, јер су уви де ли да ак ци ја по ла зи од вр ха, а не 
од по је ди них пред став ни ка ор га на вла сти у ло ка лу. Упо ре до с тим, 
кру жи ле су раз не при че ко је су за ми шље не ре фор ме ком про ми то-
ва ле, па се, та ко, го во ри ло о ре фор ми по ре ског си сте ма, ко ји ма се 
пред ви ђа ло уво ђе ње по ре за на вра та и про зо ре, а ини ци ја ти ва за те 
ре фор ме при пи си ва ла се Ср би ји, Аустри ји или оста лим ве ли ким си-
ла ма. Ве ћи део Ар ба на са из Ла ба го во рио је да ће при ћи Ср би ји. На 
то су их од вра ћа ли Ар ба на си из Ср би је, из го ва ра ју ћи се исе ља ва њем  

4 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла Ср би је, По ли тич ко-про свет-
но оде ље ње (у да љем тек сту АС, МИДС, ППО), 1907, А-ред 36, ПП Бр. 126, М. 
Ра кић – Ни ко ли Па ши ћу, При шти на, 16. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли
ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/1, док. бр. 174, 437. 
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и на во де ћи не ка уби ства ко ја су се до го ди ла и све прав да ли ре чи ма: 
„А зар ви са ми да уђе те дра го вољ но у ја рам и под но си те срп ске зу-
лу ме?“5 

Ве ли ки ар ба на шки збор одр жан је у се лу Ва рош, бли зу Фе ри зо-
ви ћа на ко ме су уче ство ва ли пр ва ци овог кра ја, али и из Дре ни це, 
Си ри ни ћа и Ка ча ни ка са око ли ном. Око хи ља ду и две ста Ар ба на са, 
на оки ће ним ко њи ма и до зу ба на о ру жа ни, про шли су кроз Фе ри зо-
вић. На са мом збор ном ме сту, где се на ла зи ло око три хи ља де љу ди, 
по стиг нут је до го вор да ни ко не сме из вр ши ти ни ка кво уби ство до 
Ђур ђев да на и да се при дру жу ју од лу ци оста лих ар ба на шких збо ро ва 
да се не при ма ју но ви при ре зи и ре фор ме. У слу ча ју ако би се по ја-
вио цар ски чи нов ник за на пла ту по ре за тре ба ло је да се про те ра из 
се ла. У про тив ном, се ло ко је не би по сту пи ло по тој од лу ци би ло би 
на пад ну то и спа ље но.6 

Иако су на сво јим збо ро ви ма ве зи ва ли бе су да ни ко не сме до Ђур-
ђев да на да из вр ши уби ство или по чи ни не ки зло чин, Ар ба на си ни су 
про пу сти ли при ли ку да оште те Ср бе на тај на чин што су се око ми ли 
на чу ва ре срп ских се ла. На и ме, они су из ја вљи ва ли да је са свим до вољ-
на бе са и да су чу ва ри се ла из ли шни. За то су вр ши ли при ти сак на Уку 
Јо ну за да пре ста не са чу ва њем се ла Дра го љев ца. Из бор је пао на Уку 
за то што је он био нај ја чи и ако би он на пу стио тај по сао, исто би учи-
ни ли и оста ли чу ва ри. Са том на ме ром је по слат по зна ти Суљ Ка сап 
из Пе ћи да пре го ва ра и ка да ни је ус пео, Ука је од ве ден у Пећ. У вре ме 
од су ства Суљ Ка са па у пећ кој на хи ји су из вр ше не ка зне над дво ји цом 
Ар ба на са, ко ји су и по ред од лу ке збо ра па ли на крв. Би ли су то Идриз 
Бај ра мов из се ла Ис то ка и Идриз Фа зли ја из се ла Љу бо жде. Убр зо за-
тим, пред во ђе на Суљ Ка са пом го ми ла Ар ба на са је на па ла и ку ће по ме-
ну тих Ар ба на са и спа ли ла их.7

Ар ба на си ву чи трн ске на хи је одр жа ли су збор у Но вом Се лу на ко-
ме су ре ша ва ли пи та ња као и Ар ба на си дру гих на хи ја, ко ји су ве зи ва ли  

5 АС, МИДС, ППО, 1907, ред 36, ПП. Бр. 88, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши ћу, 
При шти на, 8. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 3/I, док. 140, 388-389.

6 АС, МИДС, ППО, 1907, А ред 36, ПП. Бр. 103, М. Ра кић – Ми ни стар ству 
ино стра них де ла, При шти на, 11. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци 
Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/I, док. 148, 396-397.

7 АС, МИДС, ППО, 1907, А ред 36, ПП. Бр. 129, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 16. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/I, док. 175, 438.
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бе су да се од у пру из во ђе њу ре фор ми.8 Исто вре ме но, Ар ба на си су и у 
Пећ ком Под го ру ве зи ва ли бе су, али се она раз ли ко ва ла од оста лих за-
то што је утвр ђе на са зна њем и уз по моћ вла сти. Ви ђе ни ји Ар ба на си 
су сма тра ли да би се на тај на чин спре чи ло уво ђе ње ре фор ми и но вих 
на ме та о ко ји ма се све че шће при ча ло. Та ко ђе, би ли су убе ђе ни да ре-
фор ме не до ла зе од сул та на, не го са стра не, а све под из го во ром да би 
се „ра ји“ олак шао по ло жај. Власт ни је ути ца ла са мо да се бе са скло пи, 
већ је ак тив но уче ство ва ла у ка жња ва њу оних ко ји би је пре кр ши ли, као 
што је био слу чај Идри за из се ла Дра го љев ца, ко јег је, по сле пре кр ше не 
бе се, тре ба ло ка зни ти спа љи ва њем и ру ше њем ку ла и оста лих згра да. 
Тим по во дом оку пи ло се 200 пр ва ка да из вр ше ка зну. На кон Идри зо-
ве од луч но сти да се не пре да сти гло је по ја ча ње из Пе ћи од три де се так 
вој ни ка на че лу са Сма ил-ефен ди јом. Идриз ни је имао дру ги из бор, на-
пу стио је ку лу ко ју су Ар ба на си за шти ће ни вој ском, до те ме ља по ру-
ши ли. Дво ји ца Ар ба на са, Идриз из Дра го љев ца и Идриз из Љу бо жде, 
пре кр ши ли су бе су и би ли ка жње ни про пи са ном ка зном. С об зи ром на 
то да су уби ли Ар ба на се, ни је се мо гло пред ви де ти да ли би се пре ма 
њи ма ова ко енер гич но по сту пи ло и да су зло учи ни ли Ср би ма.9

У дру гој по ло ви ни 1906. го ди не би ло је ре ла тив но ма ло уби ста ва, 
док је у де цем бру за бе ле же но јед но уби ство и је дан по ку шај уби ства. 
Та рет ка по ја ва мо гла би се об ја сни ти по след њим по кре том Ар ба на са, 
ко ји су, пред о се ћа ју ћи су коб с вла сти ма, осе ти ли по тре бу да на не ко 
вре ме оста ве Ср бе на ми ру, што су и учи ни ли, уно се ћи од ред бе у сво је 
бе се да не чи не зу лу ме над њи ма. Иако су се уби ства сма њи ла, ста ње 
срп ског на ро да се ни је по пра ви ло. Оно је по ти ца ло од ап со лут не кри-
вич не не до дир љи во сти ар ба на шких зу лум ћа ра, због сла бо сти са мих 
вла сти и од уве ре ња, ство ре ног дру гим ис ку ством и уро ђе ним стра хом 
да се све мо же у тре нут ку пре о кре ну ти на ште ту Ср ба.10

8 АС, МИДС, ППО, 1907, А ред 18, ПП. Бр. 164, М. Ра кић – Ми ни стар ству 
ино стра них де ла, При шти на, 26. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци 
Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/I, док. 232, 513.

9 АС, МИДС, ППО, 1907, А ред 18, ПП. Бр. 176, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 1. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 
II, св. 3/I, док. 241, 527-528; М. Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, При ре дио, по-
го вор и ко мен та ре на пи сао Ан дреј Ми тро вић, Про све та, Бе о град, 1985, 111-112.

10 АС, МИДС, ППО, 1907, З-ред 112, ПП Бр. 197, Кон зу лат Кра ље ви не Ср-
би је у При шти ни – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, 
При шти на 18. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 3/I, док. 275, 569.
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На кон за тиш ја ко је је тра ја ло три ме се ца у пећ кој на хи ји, у кра је-
ви ма где ни је ве за на бе са Ар ба на си су на ста ви ли са уби стви ма и зу лу-
ми ма. На па ди на по је ди не ви ђе ни је Ср бе су уче ста ли у свим кра је ви-
ма, сем Под гор ја. Ка рак те ри сти чан при мер је слу чај углед не по ро ди це 
Ра кић из Ки је ва ко ја се, у не мо гућ но сти да под но си зу лу ме, исе ли ла са 
сво је зе мље и пре шла у Но во Се ло на има ње Мах му да За ји ма. Ме ђу-
тим, Ар ба на си ни су на па да ли са мо срп ски на род већ и њи хо ве све ти-
ње. Ис па ли ли су не ко ли ко ме та ка на Пећ ку Па три јар ши ју, по раз би ја-
ли мно ге про зо ре и оште ти ли цр кве на ку бе та.11

Ар ба на си из Дре ни це и Ла ба су, по угле ду на до га ђа је ко ји су 
прет хо ди ли у Пе ћи, про те сто ва ли про тив уво ђе ња ре фор ми и по ре-
ских оба ве за. Оку пи ли су се у бли зи ни Ву чи тр на, тач ни је у Дуб ни ци, 
зах те ва ју ћи осло ба ђа ње од за ма (по ре ске по ви ши це), за пре ти ли на па-
дом на Ву чи трн и про те ри ва њем кај ма ка ма уко ли ко им се не ис пу не 
зах те ви.12 Услед по кре та ко ји је усле дио и био упе рен про тив цар ских 
вла сти, у При шти ни је био по ја чан вој ни од ред са два но ва та бо ра (ба-
та љо на). Исто вре ме но, по ја ча на је и вој ска у При зре ну, Пе ћи и Ђа ко-
ви ци. По ја ча ње је пред ста вља ло де мон стри ра ње си ле ко јом би се Ар-
ба на си при мо ра ли на уво ђе ње ре фор ми. Ме ђу тим, не у спех вој ске да у 
Ла бу по пи ше сто ку и по ку пи по ре ску осно ви цу, јер им Ар ба на си ни су 
до зво ља ва ли, осман ским вла сти ма је по слу жи ло као оправ да ње пред 
Евро пом да је у тим кра јев ма не мо гу ће уво ђе ње ре фор ми, а ујед но и 
за во ђе ње ре да.13

На дру гој стра ни, у Пре ше ву се оку пи ло око 2000 на о ру жа них Ар-
ба на са на чи јем че лу се на ла зио Идриз Се фер14 и Се лим Нар ча, бар јак-
та ри, док им је во ђа био Мех мед До шљак са по моћ ни ци ма Усе и ном и 
Сеј ру гом Ше вић. Зах те ва ли су да се у Пре ше ву уки ну да ци је (да ва ња) 

11 АС, МИДС, ППО, 1907, З-ред 112, ПП Бр. 246, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 22. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 
II, св. 3/I, док. 336, 671-672.

12 Ђ. Ми кић, Дру штве не и еко ном ске при ли ке ко сов ских Ср ба у XIX и по чет ком 
XX ве ка (од чиф чиј ства до бан кар ства), СА НУ, Бе о град 1988, 58.

13 АС, МИДС, ППО, 1906, О-ред 200, ПП Бр. 297, На стас На ста си је вић – 
Ми ни стар ству ино стра них де ла, При шти на, 29. март 1906. Ве ро ват но по гре шно 
1906. На ђе но у ко шу љи ци „Ор га ни за ци ја на шег ко мит ског ра да на Ко со ву“, ППО 
за 1907. Са др жи на од го ва ра 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би
је, књ. II, св. 3/I, док. 368, 728-730. 

14 М. Ја го дић, Срп скоал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (18781912), За вод 
за уџ бе ни ке, Бе о град 2009, 89.
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и по ста ве стра ни офи ци ри, сме њен је ка ди ја и по ста вљен дру ги чо век 
да су ди, док је кај ма кам при мо ран да се по ко ра ва њи хо вим на ред ба ма. 
У Пре ше во је био упу ћен и је дан та бор вој ске, а да би по крет из гле дао 
оп шти, а не са мо му ха ме дан ски, из Пчи ње је би ло по ве де но де се так 
срп ских пр ва ка, ко ји су се ка сни је из ву кли. Пре шев ски Ар ба на си су 
би ли у ве зи са пчињ ским, а цео по крет је по те као ини ци ја ти вом гњи-
лан ских Ар ба на са.15 

По крет про тив ре фор ми се из Пре ше ва про ши рио на Ку ма но во 
и био по др жа ван од вла сти ко ја је на го ва ра ла срп ске кме то ве да се 
при дру же Ар ба на си ма. Не же ле ћи да се при дру же та квом по кре ту, 
јер ни су има ли одо бре ње од срп ског кон зу ла у Ско пљу, Ср би су би-
ли бој ко то ва ни и ни је им се сме ло ни шта ни про да ти, ни ку пи ти од 
њих. У слу ча ју ар ба на шког при ти ска да им се при дру же, Ср би ма је од 
стра не кон зу ла са ве то ва но да обе ћа ју Ар ба на си ма по моћ пре ко сво-
јих ста ре ши на, али да не иду за јед но са њи ма. Исто вре ме но, тре ба ло 
је ре а го ва ти упу ћи ва њем жал би пре ко Хил ми па ше про тив тур ских 
вла сти због ова квог по на ша ња, а то је са ве то ва но и у окол ним се ли ма. 
Прет по став ку да је це ла ак ци ја на ста ла ини ци ја ти вом Аустро у гар ске 
по твр ђу је чи ње ни ца да је по крет на стао и био нај жи вљи у Пре ше ву, 
где је Аустро у гар ска има ла нај ве ћи ути цај и где су пред ви ђе ним жан-
дар ме риј ским ре фор ма ма тре ба ли да до ђу ње ни офи ци ри.16 По што 
се по крет ши рио, вла сти су упу ти ле у Ку ма но во и Пре ше во чу ве ног 
Шем си па шу, ди ви зи о ног ге не ра ла из Ми тро ви це. Он је у Ку ма но ву 
пре го ва рао са два де се так ар ба на шких по гла ва ра и по сти гао до го вор 
да се сва пи та ња од ло же на не ко вре ме, на кон че га су се Ар ба на си 
раз и шли. По сле Ку ма но ва Шем си па ша је оти шао у Пре ше во, где су 
пре го во ри те же ишли, јер Ар ба на си ни су од у ста ја ли од сво јих зах-
те ва, па су му у по моћ сти гли ко ман дант ди ви зи је из Ско пља Осман 
па ша и ко ман дант бри га де Ка дри па ша. Уз ве ли ки на пор, по сле не-
ко ли ко да на пре го во ра, по шло им је за ру ком да при ми ре Ар ба на се 
на не ко вре ме. Ар ба на си су се по ву кли из Пре ше ва, а це ла ак ци ја се 

15 АС, МИДС, ППО, 1907, Р-ред 18, ПП Бр. 315, Ге не рал ни кон зу лат Кра-
ље ви не Ср би је у Ско пљу – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у 
Бе о гра ду, Ско пље, 26. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/I, док. 355, 702-703.

16 АС, МИДС, ППО, 1907, Р-ред 18, ПП Бр. 320, Ге не рал ни кон зу лат Кра ље-
ви не Ср би је у Ско пљу – Ми ни стар ству ино стра них де ла Ср би је у Бе о гра ду, Ско-
пље, 2. април 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/
II, док. 378, 737-738.
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пре не ла на Гњи ла не, где је пла ни ра но да се одр жи је дан оп шти збор из 
свих по ме ну тих ка за.17 Због на ста ле си ту а ци је Шем си па ша је из не на-
да, без на ја ве, до пу то вао у При шти ну и од сео код Џе ма ил аге, по зна-
тог ко сов ског спа хи је. У то вре ме су го то во сва срп ска се ла на Ко со ву 
под но си ла ту жбе ху ћу ма ту про тив не пра вил ног раз ре за по ре за, на ро-
чи то вој ни це, па су Ср би до че ка ли при ли ку да се про тив ове не прав де 
по жа ле и Шем си па ши. Исто вре ме но, на до го вор код Шем си па ше до-
ла зи ли су ар ба на шки пр ва ци са Ко со ва и Дре ни це, а за њи ма и пр ва ци 
из Ла ба и Го ла ка, ко ји ма је, уз при су ство му те са ри фа, ве ли ког ка ди је и 
јед ног ту ма ча обе ћа но ис пу ње ње свих зах те ва од стра не сул та на, што 
је под ра зу ме ва ло сма ње ње по ре за, укла ња ње из При шти не Бај ра ма и 
Мур те за Цу ра, као и от пу шта ње из слу жбе ко ман дан та при штин ске 
жан дар ме ри је. За уз врат они би оста ли мир ни, пла ћа ли по рез и да ва-
ли вој ни ке. Ин те ре сант но је да се Шем си па ша ов де про ти вио бе си, 
док се у Гњи ла ну за ла гао да се одр жи.18 На кон од ла ска Шем си па ше 
из При шти не на ста ло је за тиш је ме ђу Ар ба на си ма, јер су им ис пу ње ни 
сви зах те ви за ко је су се за ла га ли по след њих шест ме се ци.

С об зи ром на то да се бе са ве зи ва ла до Ђур ђев да на, про па ла је сву-
да, осим у гњи лан ској ка зи где су Ар бан си по ку ша ли да је ве жу, али без 
ре зу ла та. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је власт у овом кра ју ути ца ла да 
се бе са ве же, чак и ка жња ва ла пре ступ ни ке ко ји су оме та ли и спре ча-
ва ли спро во ђе ње ре фор ми, до ла зи мо до за кључ ка да бе са ни је про па ла 
у Гњи лан ској на хи ји за то што је она би ла нај и зло же ни ја ре фор ма ма. 
Од мах по пре стан ку бе се Ар ба на си су, као по ко ман ди, на ср ну ли свом 
си лом на срп ски на род, док су пу те ви из Пе ћи и При зре на би ли пре се-
че ни. Ко ли ко је си ту а ци ја би ла ло ша све до че и ре чи Ту хол ке из Ми тро-
ви це да „ни кад ни је ви део ова ко ве ли ке не сре ће, а ма ње мо гућ но сти за 
по моћ и по прав ку ста ња“, док је Ку тје по из При зре на сма трао „да са мо 
Бог мо же по мо ћи“.19 У пећ кој на хи ји бе са ни је сву да при хва ће на па су 

17 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 391, Ге не рал ни кон зу лат Кра ље-
ви не Ср би је у Ско пљу – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе-
о гра ду, Ско пље, 19. aприл 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/II, док. 462, 861-862.

18 АС, МИДС, По слан ство Ца ри град 1907, Ф-129, ПП Бр. 322, М. Ра кић – 
По слан ству Кра ље ви не у Тур ској, При шти на, 3. мај 1907; До ку мен та о спољ ној по
ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/II, док. 519, 924-925.

19 АС, МИДС, По слан ство Ца ри град, 1907, Ф-129, ПП Бр. 357, М. Ра кић – 
По слан ству Кра ље ви не Ср би је у Тур ској, При шти на, 15. мај 1907; До ку мен та о 
спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 3/II, док. 571, 1005-1007.
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се зло ста вља ња Ср ба не сме та но на ста вља ла у при су ству са мих тур ских 
вла сти, ко је уоп ште ни су ре а го ва ле на по чи ње не зло чи не.

Од свих бе са ко је су се од је се ни 1906. до Ђур ђев да на 1907. го ди не 
ве зи ва ле у овим кра је ви ма, јед на од нај ин те ре сант ни јих и нај трај ни јих 
би ла је у гњи лан ској ка зи. Ина че, срп ски на род је у овој ка зи, ко ја је 
по ред пећ ке, би ла из ло же на нај ве ћим при ти сци ма ка ча ка и ра зних цу-
бо ва, осе тио ре ла тив но по бољ ша ње ста ња јер су се ка ча ци и цу бо ви по-
ву кли, а уби ства и кра ђе ско ро пре ста ле. Иако је бе са би ла под окри љем 
вла сти ко ја је по ма га ла и уче ство ва ла у из вр ше њу пре су да ар ба на шког 
су да, Ар ба на си су са ми из вр ша ва ли пре су ду из ре че ну њи хо вим су дом, 
а за тим крив ца пре да ва ли др жав ном су ду на по нов но су ђе ње. Ова кав 
по сту пак, да се за јед ну кри ви цу су ди два пу та, оправ да ва ве зи ва ње бе се 
и ње но што ду же тра ја ње. Од Ђур ђев да на је уве де на јед на из ме на у бе-
су ко ја ни је ва жи ла за це лу гњи лан ску на хи ју, а то је при кљу че ње Ср ба. 
Иако је би ло за ми шље но да сви Ср би из це ле гњи лан ске на хи је уђу у 
бе су, то се ни је до го ди ло, јер су би ли укљу че ни са мо они из ка ме нич ке 
оп шти не ко ја је бро ја ла се дам де сет се ла и ко ја је би ла нај коп мпакт ни ја 
срп ска сре ди на у том кра ју. Овим је би ло пред ви ђе но да Ар ба на си има-
ју свој суд за ме ђу соб не спо ро ве, а Ср би та ко ђе свој. У слу ча ју ме шо-
ви тог спо ра оба су да би се укљу чи ла у рад: у слу ча ју да је кри вац Ср бин 
пре да вао би се срп ском су ду, а ако је кри вац Ар ба нас, ар ба на шком. За 
пред сед ни ка Срп ског су да био је име но ван Трај ко из Ка ме ни це, док су 
чла но ви би ли сви оп шти на ри ка ме нич ке оп шти не. Срп ски суд имао би 
иста пра ва као и ар ба на шки, пре су ђи вао би и из вр ша вао пре су ду, док 
би по из вр ше њу пре су де крив ца пре да вао др жав ном су ду.20 Број ни су 
при ме ри де ло ва ња срп ског и ар ба на шког су да у гњи лан ској ка зи.21

Ар ба на шки пр ва ци из Дре ни це, Ор та ко ла, Ла ба и Ша ље Ву чи трн-
ске ка зе су по угле ду на оне из дру гих кра је ва по сле ду жих пре го во ра 
код џа ми је у По љан цу за кљу чи ли бе су ко ја је са др жа ла де вет та ча ка. 
Бе сом је би ло пред ви ђе но:

1) Да ни ко не чи ни зу лу ме до сле де ћег Ми тров да на;
2)  Ко уби је да му се за па ли све што има, а у слу ча ју да се су прот-

ста ви и бра ни са сво јим ро ђа ци ма или фи сом, из вр ше ње пре су-
де бе си ног су да пот по мо ћи ће са ма власт;

20 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 401, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 3. јун 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 3/II, док. 637, 1117-1119; М.Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, 111-112.

21 М. Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, 125-129.
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3)  Ко укра де или узур пи ра ту ђе има ње ка зни ће се исто као и уби ца;
4)  Ко на пу ту пре сре ће пут ни ке, Ср бе или Тур ке, спа ли ће му се 

све згра де;
5) Ко гло би ра ју сма тра ће се као уби ца и та ко ће би ти ка жњен;
6)  Но ве по ре зе (би да те) да ни ко не да је, а они ко ји то учи не сма-

тра ће се из да ји ца ма;
7)  Ко укра де пла ти ће оште ће ном дво стру ку вред ност укра де не 

ства ри;
8)  Да се чу ве ни зли ков ци Фе ка и Ха мид, ко ји су узур пи ра ли зе мљу 

ма на сти ра Де ви ча пре да ју цар ском су ду, по што је та пар ни ца 
већ ра ни је пре шла у над ле жност цар ског су да;

9)  Ако Фе ка и Ха мид по чи не и нај ма њи зу лум Де ви чу би ће спа-
ље ни без ика квог ис пи та чим до ма ћин Де ви ча и ча уш до ста ве 
„бе си“ спи сак учи ње них зу лу ма.

Ве зи ва њем ове бе се у Ву чи трн ској ка зи Ар ба на си су ис по љи ли 
те жњу да се ус по ста ви из ве стан по ре дак ко ји се не би одва јао од цар-
ских вла сти као што је ра ни је био слу чај.22 Ова ква бе са скло пље на је 
под ути ца јем јед ног ро да Ма ђу на ко ји ни су же ле ли да ула зе у су коб са 
вла сти ма. По угле ду на оста ле кра је ве, и Ар ба на си При зре на и око-
ли не су по сле ду жег вре ме на одр жа ли збор 12. ју ла 1907. го ди не код 
Зо ић ког ду ба. О овом збо ру и ње го вим од лу ка ма срп ског кон зу ла у 
При шти ни из ве стио је Јев та Га пић, бо ја џи ја из При зре на.23 На кон зо-
ић ког збо ра одр жан је и збор у При зре ну на ко јем су би ли при сут ни 
пред став ни ци Љу ме, При зрен ског Под го ра и Под ри ма, као и пред-
став ни ци гра ђан ства. Збор је ин те ре сан тан још и по др жа њу вла сти, 
ко је ни су спре чи ле на о ру жа не Љу мља не да уђу у град, што ја сно ства-
ра сли ку тур ске упра ве у овим кра је ви ма. На са мом збо ру иза бран је 
„ко ми си он“ од бор ко ји је имао уло гу да се ста ра о из вр ше њу бе се, 
што ука зу је на чи ње ни цу да су се Ар ба на си, по ред ра ни јег по вла ђи-
ва ња, још ви ше оси ли ли узи ма ју ћи власт у сво је ру ке, док би цар ска 
власт би ла са мо из вр шни ор ган јед ног од бо ра иза бра ног ме ђу њи ма.24 

22 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 445, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши-
ћу, При шти на, 21. јун 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. 
II, св. 3/II, док. 708, 1229-1232.

23 До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/I, док. 53, 199-202.
24 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 420, Упра ва При зрен ске Бо го сло ви-

је, Ми лан Че ме ри кић – Глав ном ту тор ству фон да Си ме Игу ма но ва, При зрен, 29. ју ли 
1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/I, док. 110, 282-284.
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Ме ђу ар ба на шким ста нов ни штвом на сту пи ло је не спо кој ство због 
ши ре ња гла си на да ће до ћи стра на упра ва. За то су се и опре де ли ли на 
оп ште ве зи ва ње бе се, сма тра ју ћи да на тај на чин мо гу да се за јед нич-
ки од у пру. Ве ли ко уз не ми ре ње ме ђу Ар ба на си ма иза зва ле су гла си не 
да је сул тан про дао це лу зе мљу, на кон че га ће до ћи до про ме не упра-
ве. Иако узро ци ве зи ва ња бе се ни су би ли до кра ја по зна ти, сма тра ло 
се да би мо гли би ти у на ме ри да се осу је ти до ла зак не ког дру гог ко ји 
би за вла дао овом те ри то ри јом, ка ко се у про па ган ди мо гло чу ти. Ка-
рак те ри стич но је да Ср би и Фан де ни су по зи ва ни ка да су се бе се ве-
зи ва ле, јер су се пла ши ли њи хо ве из да је. На су прот му сли ма ни ма ко ји 
су стре пе ли од про ме на, код ка то ли ка је у ве зи с тим по сто ја ла ве ли ка 
на да о че му све до че и ре чи јед ног фан де из ора хо вач ке на хи је упу ће не 
јед ном се о ском све ште ни ку да ће у нај ско ри је вре ме: „слат ки Хри-
стос да нас спа се од ту ђин ске вла сти“.25 

У ђа ко вич кој на хи ји до шло је до су ко ба из ме ђу Ар ба на са и фан да,26 
у ко јем је, по при ча ма, спа ље но два де сет фан дан ских ку ћа у се лу Ра ко-
чу, а би ло је мр твих и са јед не и са дру ге стра не. До та да су Ар ба на си 
и фан де жи ве ли ре ла тив но мир но, би ло је крв них осве та, али су се оне 
ре ша ва ле као ме ђу са мим Ар ба на си ма. Од овог су ко ба на ста ло је но-
во гру пи са ње на род но сти за бор бу, јер су ра ни је и Ар ба на си и фан де 
би ли про тив Ср ба, а на кон овог до га ђа ја Ар ба на си су би ли про тив ни-
ци и Ср ба и фан да. Глав ни еле ме нат ко ји се уву као у ову бор бу, био је 
вер ски. Ар ба на си су за ро би ли ка то лич ког све ште ни ка, па тер Лу и ђи ја, 
а ка то ли ци оскр на ви ли ар ба на шку џа ми ју.27 О су ко бу Ар ба на са и фан-
да Пе тар Ко стић је по слао Ту тор ству у При шти ни из ве штај из ко јег се 
ви ди да фан де у ђа ко вич кој на хи ји стра да ју, ку ће им се па ле, не пру жа ју 
ве ли ки от пор про тив ни ци ма, ко ји су на ме ра ва ли да их што ви ше осла бе 

25 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 379, Упра ва При зрен ске Бо го-
сло ви је, Ми лан Че ме ри кић – Глав ном ту тор ству фон да Си ме Игу ма но ва, При зрен, 
5. ју ли 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/I, док. 
23, 161-164.

26 М. Ја го дић, Срп скоал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (18781912), За вод 
за уџ бе ни ке, Бе о град, 2009, 92.

27 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, Бр. 675, Упра ва При зрен ске Бо го сло-
ви је, Ми лан Че ме ри кић – Глав ном ту тор ству фон да Си ме Игу ма но ва, При зрен, 
8. сеп тем бар 1907; Исто, ПП Бр. 6189, Кон зу лат Кра ље ви не Ср би је у При шти ни, 
М. Пе ћа нац – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, При-
шти на, 14. но вем бар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 4/II, док. 446 и 460, 829-830, 860.
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и при мо ра ју да бу ду ра ја без пу ша ка. Јед на де пу та ци ја фан да је по се ти-
ла аустро у гар ског кон зу ла где је на и шла на лош при јем и сва ка по моћ 
им је ус кра ће на. Ре зул та ти по се те де пу та ци је ита ли јан ском кон зу ла ту 
ни су по зна ти, док им у ру ском та ко ђе ни је пру же на ни ка ква по моћ.28 
Ме ђу тим, кон зу лат Ср би је у При шти ни је рас по ла гао ин фор ма ци ја ма 
да су из При зре на и Ми тро ви це сти за ле ве сти о озбиљ ним не ми ри ма у 
бе ран ском кра ју и да су Мир ди ти ја ви ли фан да ма из ђа ко вич ке на хи је, 
да ће им Цр но гор ци пру жи ти по моћ у бор би про тив Ар ба на са.29

Ло шу си ту а ци ју у Ста рој Ср би ји то ком 1907. го ди не, по ред стал-
них зу лу ма ко ји су вр ше ни од стра не Ар ба на са над Ср би ма, ме ђу соб-
ним за о штре ним му сли ман ско-ка то лич ким од но си ма обе ле жи ли су и 
до га ђа ји по чет ком ле та исте го ди не у се лу Па сја ну, у гњи лан ској ка зи, 
ка да је от кри ве на јед на срп ска че та ко ја се кре та ла у прав цу По ре ча. 
Том при ли ком је до шло до бор бе у ко јој су из ги ну ли го то во сви чет ни-
ци, док је би ло жр та ва и на ар ба на шкој стра ни и ме ђу тур ским вој ни ци-
ма. У од ма зди ко ју су Ар ба на си спро ве ли стра да ло је и ло кал но срп ско 
ста нов ни штво, као и срп ско ста нов ни штво ши ром Ко сов ског ви ла је-
та.30 По сле па сјан ске афе ре до га ђај гу би ло кал ни ка рак тер јер Ар ба на-
си из дру гих кра је ва, огор че ни због си ту а ци је, пред у зи ма ју ме ре про-
тив срп ских че та, чи ју су по ја ву опет оче ки ва ли и из тог раз ло га по чи њу 
још ви ше угње та ва ти Ср бе. Иако би осман ске вла сти мо гле ути ца ти на 
Ар ба на се из гњи лан ске на хи је да се не све те због па сјан ске афе ре, не би 
мо гле да спре че оне из оста лих кра је ва да на па да ју не ду жне Ср бе. Ова-
ква си ту а ци ја је по го до ва ла и вла сти ма јер су по кре ти Ар ба на са про тив 
ре фор ми са да би ли усме ре ни про тив Ср ба. За то су се по ја ви ле и при че 
о но вим срп ским че та ма ко је се спре ма ју за упад на те ри то ри ју Осман-
ског цар ства, на кон че га су усле ди ли но ви на па ди.

28 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, Бр. 689, Упра ва При зрен ске Бо го сло ви-
је, Ми лан Че ме ри кић – Глав ном ту тор ству Си ме Игу ма но ва у Бе о гра ду, При зрен, 
13. сеп тем бар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/
II, док. 459, 859-860.

29 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, Пов. Бр. 959, М. Пе ћа нац – Ми ни стар-
ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, При шти на, 17. де цем бар 
1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/II, док. 545, 
985-987. 

30 С. Не дељ ко вић, "Су коб срп ских чет ни ка и Ар ба на са у се лу Па сја ну 1907. 
го ди не“, у: Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та, бр. 26-27, При шти на, 1997, 
189-195; В. Зар ко вић, „По ги би ја срп ске че те у Па сја ну 1907. го ди не“, Ба шти на, 
бр. 26, При шти на-Ле по са вић, 2009, 195-210.
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Ар ба на шки по крет упе рен про тив Ср ба нај ја че се осе тио у кра је-
ви ма где тур ска власт ни је има ла раз ло га да одр жа ва ко ли ко-то ли ко 
мир но ста ње, за тим у обла сти ма где су Ср би ма ло број ни и где им је 
нај те же по мо ћи. Та ко би нај ве ће по сле ди це па сјан ске афе ре сно си-
ли Ср би у пећ кој и при зрен ској на хи ји, та мо где је од нос срп ског 
жи вља пре ма Ар ба на си ма био 1:10 (у при зрен ској) и 1:15 (у пећ-
кој). Тур ци се ни су бо ја ли да ће се у те две на хи је уве сти ре фор ме, 
а бо ја зан од ре фор ми је дан је од глав них раз ло га што по не кад ни су 
об у зда ва ли Ар ба на се. За то што ни су мо гли да за ве ду ред у пећ кој 
на хи ји, стран ци ма су за бра њи ва ли да пу ту ју по овим кра је ви ма, прав-
да ју ћи се оп штом не си гур но шћу ко ја је вла да ла у њи ма. Бе са ко ја је 
ра ни је би ла ве за на у При зре ну ви ше се ни је по што ва ла. Љу мља ни 
су одр жа ли збор у Мех мед-па ши ној џа ми ји у При зре ну на ко јем су 
зах те ва ли да се при сту пи ис тре бље њу Ср ба и да се од ре ди дан ка да 
ће се сви Ара ба на си ла ти ти оруж ја и из вр ши ти оп шти по кољ, на во-
де ћи да се не ће за у ста ви ти док по сто ји и је дан Ср бин. Сма тра ли су 
да се Ср би стал но жа ле стран ци ма и на тај на чин иза зи ва ју би да те 
– ре фор ме, па чак и до во де че те из Ср би је. Оста ли Ар ба на си, же ле-
ћи да бар са чу ва ју фор му, про ти ви ли су се та квом ре ше њу до но се ћи 
од лу ку да се Ср би по на хи ја ма уби ја ју тај но, не ма сов но, већ по је ди-
нач но. Та ко ђе, од ре ди ли су че те ко је би го ни ле оне из Ср би је, а као 
осве ту за Па сја не да упа да ју у Ср би ју. У ту свр ху Остро зуб ски бар јак 
би дао 480 вој ни ка, По лу шки 350, Ора хо вач ки 300, Су хо реч ки 350 и 
Ма ло хоч ки 180, што би укуп но из но си ло 1660 вој ни ка, ви ше од три 
ба та љо на. На кон ових збо ро ва усле ди ли су мно го број ни на па ди на 
Ср бе, па ље ви не и кра ђе.31

Гла со ви о ре фор ма ма су се све ви ше ши ри ли и по ре чи ма Ми ла-
на Ра ки ћа тре ба ло их је, ини ци ја ти вом са ме Тур ске, уво ди ти у це лом 
при штин ском сан џа ку. Као ва жни је ре фор ме по ми ња ла се ор га ни за-
ци ја жан дар ме ри је и ства ра ње се о ских оп шти на, а као при мер по слу-
жи ло би устрој ство оп шти на у Ср би ји. Ме ђу тим, нео збиљ ност ове 
ре фор ме ко ју је Тур ска про јек то ва ла нај бо ље по ка зу ју пр ви по ку ша-
ји обра зо ва ња оп шти на, за ми шље ни да се пр во спро ве ду у Дре ни ци: 
„У Дре ни ци, у ко јој не ма ни ху ћу ма та ни вла сти, ко ја по рез не пла ћа 

31 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 548, Ми лан Ра кић – Ан дри Ни-
ко ли ћу, за ступ ни ку ми ни стар ства ино стра них де ла у Бе о гра ду, При шти на 7. ав густ 
1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, св. 4/I, док. 141, 332-
334; М. Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, док. бр. 30, 133-136.
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и не иде у вој ни ке!“32 Ни је би ла ис кљу че на мо гућ ност да је Тур ска, 
по сво јој ста рој так ти ци пред у зи ма ла ове ре фор ме ка ко би пред у-
пре ди ла ак ци ју ве ли ких си ла у овим кра је ви ма. Ујед но, по сто ја ла је 
и мо гућ ност и да је са ма власт иза зва ла ове не ми ре раз ли чи тог ин-
тен зи те та же ле ћи да ука же на то ка кве би по сле ди це има ло уво ђе ње 
ре фор ми.

Ка да су у пи та њу жан дар ме риј ске ре фор ме по сто ја ли су из гле ди 
да се оне про ши ре на Пре ше во и Гњи ла не. Ина че, Пре ше во и Гњи-
ла не су при па да ли аустро у гар ском жан дар ме риј ском ре јо ну и она је 
тре ба ла да на те две ка зе про ши ри жан дар ме риј ску ре фор му „чим се 
мо гућ ност ука же“, а би ла би усло вље на бро јем офи ци ра и жан дар ма. 
Го ди ну да на ра ни је Ру си ја је про ши ри ла жан дар ме риј ску ре фор му на 
Ка сан дру, а Ита ли ја на Ср би цу, на кон че га је де Ђор ђи-па ша ин си сти-
рао да Аустро у гар ска про ши ри сво ју ре фор му на Гњи ла не и Пре ше во, 
али се она из го ва ра ла не до вољ ним бро јем офи ци ра и жан дар ма. За то 
је тре ба ло из вр ши ти ре гру то ва ње за жан дар ме ри ју, без ко јег се не би 
мо гла про ши ри ти жан дар ме риј ска ре фор ма на Гњи ла не и Пре ше во, 
та мо где је би ла ја ко по треб на. Ина че, Пор ти ни је би ло у ин те ре су да 
се жан дар ме риј ска ре фор ма про ши ру је у ове кра је ве. По ја ва да је ре-
гру та ци ја за хва ти ла Гњи ла не и Пре ше во и да су жан дар ми из тих ка за 
ре гру то ва ни, на ве ла је Жи во ји на Ба луг џи ћа на за кљу чак да ће се жан-
дар ме риј ска ре фор ма и на њих од но си ти. Ме ђу тим, за ла га ње Аустро-
у гар ске за ре фор му на и шло би на ве ли ки от пор код Пор те и Ар ба на са. 
За то се и прет по ста вља ло да ар ба на шки по кре ти у тим кра је ви ма има-
ју за циљ оме та ње аустро у гар ских же ља.33 

Да би спа си ли свој на род у Ста рој Ср би ји од да љег про па да ња, 
пред став ни ци срп ске вла де у Ца ри гра ду и Пе тро гра ду још ви ше су се 
ан га жо ва ли по том пи та њу. Ко ри сте ћи се упут стви ма ко је је срп ска 
кра љев ска вла да ра ни је упу ћи ва ла у Пе тро град, от прав ник по сло ва је 
ука зао на по тре бу да се ре форм на ак ци ја про ши ри на све сан џа ке Ко-
сов ског ви ла је та, као и на зна чај за у зи ма ња дру гих си ла ко је би ве ро-
ват но има ло ви ше успе ха и пред ста вља ло нај прак тич ни ји по ку шај да 

32 АС, МИДС, ППО, 1907, А-ред 36, ПП Бр. 88, М. Ра кић – Ни ко ли Па ши ћу, 
При шти на, 8. март 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, књ. II, 
св. 3/I, док. 140, 388-389; М. Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, 334.

33 АС, МИДС, ППО, 1907,Р ред 18, Пов. Бр. 107, Жи во јин Ба луг џић – Ни ко-
ли Па ши ћу, Ца ри град, 11. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не 
Ср би је, књ. II, св. 3/I, док. 149, 397-398.
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се у тим кра је ви ма по вра ти „ка кав та кав ред и мир“.34 Исто вре ме но, на 
дру гој стра ни, пре ма Пор ти су упу ће ни зах те ви ко је је тре ба ло по сте-
пе но по ста вља ти и оства ри ва ти и ко ји су са др жа ли:

1) При зна ње срп ске на род но сти у Осман ском цар ству;
2)  Да се Но во па зар ски сан џак очу ва у це ли ни и не издвја из 

Осман ског цар ства;
3)  Да се срп ски по да ни ци (тр гов ци, на став ни ци, све ште ни ци 

и др.) не оме та ју при ли ком бо рав ка и оба вља ња про фе си је у 
Осман ском цар ству;

4)  Да се у ре ша ва њу цр кве них пи та ња увек на ђе пот по ра на Пор ти, 
на ро чи то у слу ча ју по ста вље ња вла ди ка Ср ба, и по ку ша ја на ану-
ли ра њу фер ма на из 1765. го ди не о уки да њу Пећ ке па три јар ши је;

5)  Зах тев да се ус по ста ви же ле знич ка ве за код Мер да ра са При-
шти ном, При зре ном и Ја дран ским мо рем, а код Ра шке са Ми-
тро ви цом;

6)  Да се одо бре све ме ре ко је би ути ца ле да се тр го вач ки са о бра ћај 
жи вље и ја че раз ви ја;

7)  Да се ма на стир Хи лан дар сву да шти ти кад бу де об на вљао ста ре 
по ру ше не цр кве и бу де по ди зао но ве;

8)  Да се не оме та отва ра ње кон зу ла та у При зре ну, Ми тро ви ци и 
Пље вљи ма из раз ло га што у тим ме сти ма по сто је и кон зу ла ти 
дру гих др жа ва, а кон зу ли Ср би је има ли би кон тро лу над про-
па ганд ним не при ја тељ ским ра дом, на шта Ср би ја има пра во по 
кон зу лар ној кон вен ци ји;

9)  Да се у су до ви ма ко ји би се пре у стро ји ли по ста вља ју и Ср би за 
су ди је;

10)  Да се Ср би у што ве ћем бро ју при ма ју у др жав ну слу жбу у Ко-
сов ском ви ла је ту, на ро чи то у скоп ском сан џа ку, због рав но-
прав но сти и јед на ко сти с оста лим на род но сти ма;

11)  Да се уве ду оштри је ме ре про тив си сте ма тич ног ис тре бља ва-
ња Ср ба од стра не Ар ба на са о че му у ар хи ву По слан ства има 
мно го по да та ка;

12)  Да се што ве ћи број ђа ка при ма у тур ске сред ње, струч не и ви-
ше шко ле ко ји би се оспо со би ли за раз не по зи ве;

34 АС, МИДС, ГК Бу дим пе шта, 1907, Пов. Бр. 295, Ми ни стар ство ино стра-
них де ла Кра ље ви не Ср би је – Ге не рал ном кон зу ла ту Кра ље ви не Ср би је у Бу дим пе-
шти, Бе о град 14. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/I, док. 159, 415-416.
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13)  Да се ам не сти ра ју сви Ср би осу ђе ни у тур ским пре ким су до-
ви ма за уче шће у од бра ни од сво јих не при ја те ља.35 

Сви ови зах те ви би ли су од оп штег зна ча ја и за сни ва ли су се на 
јед на ко сти пре ма дру гим на род но сти ма и би ли у ду ху та да шње про-
кла мо ва не тур ске по ли ти ке, ко ја је пред ви ђа ла об на вља ње Тур ске, уз 
одр жа ва ње рав но те же ме ђу хри шћан ским на ро ди ма.

Исто вре ме но, док је срп ска вла да по ја ча ла сво је ан га жо ва ње на 
по љу ди пло ма ти је, ка ко би по мо гла срп ском ста нов ни штву у Ста рој 
Ср би ји, зу лу ми и на си ља над ње ним ста нов ни штвом ни су пре ста ја-
ли. Не сно шљи во ста ње би ло је у пећ кој на хи ји из ко је је исе ља ва ње 
узе ло ма ха.36 Из тог раз ло га се де пу та ци ја гра ђа на Пе ћи жа ли срп-
ском кон зу лу на не сно сно ста ње у тим кра је ви ма, сма тра ју ћи да је 
за њи хов оп ста нак по треб но отва ра ње срп ског, цр но гор ског или ма 
ко јег дру гог кон зу ла та. Нај ви ше су же ле ли да се отво ри кон зу лат Ср-
би је, а ако то ни је мо гу ће да се отво ри ита ли јан ски. Иде ју за отва ра-
ње ита ли јан ског кон зу ла та дао им је не ки зва нич ник тог кон зу ла та 
у Ско пљу и га ран то вао отва ра ње кон зу ла та у Пе ћи уко ли ко би им 
се они, или не ки дру ги ви ђе ни ји љу ди, тим по во дом обра ти ли. Иако 
ни је би ло по жељ но да Ита ли ја ни са сво јом про па ган дом про дру у 
ср це Бал кан ског по лу о стр ва, би ло је од ве ли ке ко ри сти да не ко из ве-
шта ва ца ри град ско по слан ство о не чу ве ним зло чи ни ма над срп ским 
ста нов ни штвом.37

Пећ ки иза сла ни ци ни су од ла зи ли ви шим тур ским чи нов ни ци ма да 
се жа ле јер је би ло при ме ра да су њи хо ви су гра ђа ни из тог раз ло га ра-
ни је стра да ли. Срп ски кон зул је ми слио да би би ло ко ри сно из ло жи ти 
очај но ста ње у Пе ћи и око ли ни ва ли ји или Хил ми па ши. Сма трао је 
да би то пот кре пи ло пред став ке и ру ског ци вил ног аген та, ко је су го-
во ри ле о стра да њу Ср ба. Ме ђу тим, од лу ка о да љој жал би би ла је на 
иза сла ни ци ма ко ји су од лу чи ли да се пре ко Ми тро ви це вра те ку ћа ма. 

35 АС, МИДС, ПО, 1907, Ф-III, Д-5, К Пов. Бр. 2542, Ми ни стар ство ино стра-
них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду – По слан ству Кра ље ви не Ср би је у Ца ри-
гра ду, Бе о град, 16. фе бру ар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 3/I, док. 171, 430-433.

36 М. Се ку лић, „Не ко ли ко по да та ка о по ло жа ју, по гро ми ма и исе ља ва њу Ср ба 
Пе ћи и око ли не под осман ском вла шћу у по след њој де це ни ји XIX и пр вој де це ни ји 
XX ве ка“, Ба шти на, св. 3, При шти на, 1992, 109-132. 

37 АС, МИДС, ППО, 1907, З-ред 112, ПП Бр. 740, М. Ј. Пе ћа нац – Н. Па ши-
ћу, При шти на, 15. ок то бар 1907; До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је, 
књ. II, св. 4/II, док. 356, 670-671.



Весна Зарковић192

Ми шље ње иза сла ни ка де лио је и ми тро по лит Ни ћи фор ко ји је на ме-
ра вао да за јед но са кон зу лом са чи ни је дан екс по зе о ло шем ста њу у 
Пе ћи и упу ти га Хил ми па ши и па три јар ши ји. Отва ра ње срп ског или 
не ког дру гог кон зу ла та у Пе ћи би ло је нео п ход но и нео д ло жно, јер је 
пре о ста ли срп ски на род из тих кра је ва услед ве ли ких зу лу ма кре нуо 
да се исе ља ва, а нај у глед ни ји се ља ци да се тур че. За то су у ци љу пру-
жа ња по мо ћи срп ском на ро ду у пећ ком, при зрен ском и при штин ском 
сан џа ку пред ло же не ме ре ко је су под ра зу ме ва ле да се из деј ству је код 
Тур ске сла ње што ве ћег бро ја вој ске, на ро чи то у пећ ком сан џа ку, као 
и да се у Пе ћи што пре отво ри кон зу лат, ако не срп ски, он да ита ли јан-
ски или ен гле ски.38 

Ар ба на шки по кре ти уочи мла до тур ске ре во лу ци је по ка зу ју јед ну 
сти хиј ност без ја сно уоб ли че ног ста ва. Ја вља ју се као ре ак ци ја на на ја-
вље не ре фор ме, а че сто су слу жи ли вла сти ма да из бег ну њи хо во спро-
во ђе ње. Власт је ви ше-ма ње успе шно ка на ли са ла те по кре те и са мо рет-
ко ко ри сти ла си лу за њи хо во су зби ја ње. Че шћа је би ла де мон стра ци ја 
си ле пот по мог ну та обе ћа њи ма да тим по је ди ним пр ва ци ма. По след њи 
ар гу мент ко ји је увек успе вао да Ар ба на се окре не од за по че тих про те-
ста про тив вла сти, био је на вод на опа сност од Ср ба. Том ар гу мен ту су 
при сту па ли ор га ни вла сти, али и пред став ни ци по је ди них си ла, пре све-
га Аустро у гар ске, што је, иона ко те жак по ло жај срп ског ста нов ни штва 
у Ста рој Ср би ји, чи ни ло још те жим, ста вља ју ћи Ср бе пред но ве иза зо ве.

Ци ти ра ни нео бја вље ни из во ри:

Ар хив Ју го сла ви је, Збир ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на
Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла – По ли тич ко-про свет но оде ље ње

Ци ти ра ни об ја вље ни из во ри:

До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903-1914, књ. II, св. 3/I, при ре-
ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, СА НУ, Бе о град, 2004.

До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903-1914, књ. II, св. 3/II, при-
ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, СА НУ, Бе о град, 2004.

До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903/1914, књ. II, св. 4/I, при-
ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, СА НУ, Бе о град, 2008.

38 Ђ. Ми кић, „На сто ја ње Ср би је на отва ра њу ру ског или ен гле ског кон зу ла та 
у Пе ћи 1908. го ди не“, Обе леж ја, год. IV, бр. 1, При шти на, 1974, 149-167.
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До ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903/1914, књ. II, св. 4/II, при-
ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, СА НУ, Бе о град, 2008.

Ми лан Ра кић, Кон зул ска пи сма 19051911, при ре дио, по го вор и ко мен та ре на пи сао 
Ан дреј Ми тро вић, Про све та, Бе о град, 1985.

Ци ти ра на ли те ра ту ра:

Зар ко вић 2008: В. Зар ко вић, Афе ра у Ибар ском Ко ла ши ну 19011902. го ди не, Ле по-
са вић: Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на-Ле по са вић. 

Зар ко вић 2009: В. Зар ко вић, „По ги би ја срп ске че те у Па сја ну 1907. го ди не“, Ба
шти на 26, При шти на-Ле по са вић: Ин сти тут за срп ску кул ту ру, 195-210.

Ја го дић 2009: М. Ја го дић, Срп скоал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (18781912), 
Бе о град: За вод за уџ бе ни ке.

Ми кић 1988: Ђ. Ми кић, Дру штве не и еко ном ске при ли ке ко сов ских Ср ба у XIX и по
чет ком XX ве ка (од чиф чиј ства до бан кар ства), Бе о град: СА НУ.

Ми кић 1974: Ђ. Ми кић, „На сто ја ње Ср би је на отва ра њу ру ског или ен гле ског кон-
зу ла та у Пе ћи 1908. го ди не“, Обе леж ја, год. IV, бр. 1, При шти на: НИ РО Је дин-
ство, 149-167.

Не дељ ко вић 1997: С. Не дељ ко вић, „Су коб срп ских чет ни ка и Ар ба на са у се лу Па-
сја ну 1907. го ди не“, Збор ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та 2627, При шти на: 
Фи ло зоф ски фа кул тет,189-195.

Се ку лић 1992: М. Се ку лић, „Не ко ли ко по да та ка о по ло жа ју, по гро ми ма и исе ља-
ва њу Ср ба Пе ћи и око ли не под осман ском вла шћу у по след њој де це ни ји XIX 
и пр вој де це ни ји XX ве ка“, Ба шти на 3, При шти на: Ин сти тут за про у ча ва ње 
кул ту ре Ср ба, Цр но го ра ца, Хр ва та и Му сли ма на, 109-132. 
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Ve sna ZAR KO VIć 

MO VE MENTS OF THE AL bA NI ANS IN KO SO VO  
AND ME TO HIA IN THE EVE OF THE YOUNG  

TUR KISH RE VO LU TION

Sum mary

As per the aut hor’s vi ew, de ep cri sis which was up set ting the Ot to man Em-
pi res at the be gin ning of the 20th cen tury was the con se qu en ce of a long-term 
non-re so lu tion of the oc cur red pro blems, and a wrong ap pro ach to the events 
in the sta te. One of the ways of pro blems sol ving was the in tro duc tion of re-
forms what so me gre at po wers we re in si sting on. Non-ac cor dan ce among them, 
non-sin ce rity of the Ot to man po wers, and re si stan ce of the lo cal le a ders to get-
her with the in ha bi tants, we re main ob stac les in the exe cu ti on of the proc la i-
med re forms. The con se qu en ce of such sta te was the Young Tur kish Re vo lu tion 
which was up set ting the Ot to man Em pi re at the end of its exi sten ce. Al ba nian 
in ha bi tants to ok part in the strug gle aga inst re forms, partly un der the in flu en ce 
of the lo cal agas and beys, and partly due to the pro pa gan da co ming from the 
si de of Austria-Hun gary. Sto ri es which co uld be he ard among the Al ba ni ans we-
re that the main gu ilty ones for the re forms in tro duc tion who wo uld di mi nish 
the ir rights and equ a li ze the „Chri stian pe o ple“with them, Serbs and „Mu sco-
vi tes“who sup ports them. Be ing got used to self-will, the Al ba ni ans co uld see in 
each mo ve ments in tro du ced and im ple men ted by Tur key, if only that was abo ut 
ta xes col lec tion, the in tro duc tion of re forms, for what Serbs we re be ing bla med. 

The pres su re of gre at po wers on the re forms im ple men ta tion espe ci ally be-
ca me stron ger af ter the Af fa ir in Ibar ski Ko la šin 1901-1902, whe re the self-will 
of the Al ba ni ans ca me to its full ex pres si on. The en de a vo ur of the sta te to in-
tro du ce re forms was su bject to con flicts by the Al ba ni ans in the sen se of fre qu-
ent mu ti ni es, which we re rat her mo re ran dom with not pre ci se and ar ti cu la ted 
re qu ests, than re pre sen ted an or ga ni zed upri sing. Mu ti ni es we re ini ti a ted with 
the aim to be co me fru it ful from many si des: by sta te bo di es, which en ter the 
im po sed re forms with no sin ce rity, from lo cal le a ders, who think re forms we re 
di rectly po in ted to the ir in te rests, and from Austria-Hun gary pro pa gan da which 
se es re forms as an ob stac le in the pro ject Drang nach Osten re a li za tion. The se 
three im por tant fac tors in the mu ti ni es with the Al ba ni ans en lig hten them sel-
ves in the events in the eve of the Young Tur kish Re vo lu tion. By re ac ting to the 
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sto ri es on the re forms in tro duc tion the Al ba ni ans at many pla ces thro ug ho ut 
Old Ser bia or ga ni ze me e tings in which they „ta ke an oath“aga inst mu tual con-
flicts, and with the aim to cre a te a uni que front aga inst the ac tion of the sta te. 
Do cu ments are tel ling us that unity not only was it re a li zed, but the re we re mu-
tual con flicts as well, tho ugh mo re on re li gi o us ba sis bet we en the Al ba ni ans Mo-
slems and the ir fel low ci ti zens Cat ho lics – fan das. The re we re al so dif fe ren ces 
in the Mo slem’s cor pus, whe re le a ding Al ba ni ans we re sup por ting mo ve ments 
rat her dec la ra ti vely than in re a lity ha ving fe ar for the ir po si tion in front of the 
aut ho ri ti es. 

Furt her mo re, The Serbs from the area of Ko so vo and Me to hia fo und them-
sel ves in an inap pro pri a te po si tion. Alt ho ugh the Al ba ni ans left them in pe a ce 
for so me ti me due to the oc cu pa tion by the ir sta te for ma tion, they we re not ex-
clu ded from the events com ple tely. Calls from the Al ba nian si de we re co ming to 
join me e tings aga inst re forms, what was con si de red as cynic one, sin ce re forms 
sho uld ha ve im pro ved po si tion of Ser bian and ot her Ort ho dox in ha bi tants, whi-
le from the ot her si de, it was the ir wish, sup por ted by the in for ma tion of the Ser-
bian con sul, not to co me in to con flict with the sta te. They fa ced a di rect dan ger 
in the si tu a tion as such. By denying of jo i ning the mo ve ment aga inst re forms 
they we re ab sor bing ca pri ce of the Al ba nian in ha bi tants on them sel ves, sup por-
ted by pro pa gan da on them as main cul prits for re forms in tro duc tion. Two stre-
ams ap pe ar among the Al ba ni ans re gar ding re ac tion to such Ser bian be ha vi o ur 
– both fa tal. The first one, which had been ple a ded by Lju mlja ni, was that Serbs 
sho uld be kil led mas si vely and pu blicly, whilst the se cond one was mo re ca u ti-
o us and ple a ded for the sa me, but to be do ne in a dif fe rent man ner – sec retly 
and, at the sa me ti me, in less num ber, in or der not to draw the at ten tion of gre at 
po wers. Just in that ti me the re was the Pa sian’s af fa ir, when one Ser bian gu ard 
on its way to Po reč had been re ve a led and kil led, what ad di ti o nally di rec ted the 
Al ba ni ans’ at ten tion to ward the Serbs by ma king blunt the ir anyway bar ren mo-
ve ments aga inst re forms? This ser ved the sta te to con ti nue with proc ra sti na tion 
of re forms in tro duc tion, which fi nally re sul ted in the Young Tur kish Re vo lu tion 
in 1908. 

Key words: Serbs, Al ba ni ans, Old Ser bia, Osman’s Em pi re, re forms, mo ve-
ments.

Рад је пре дат 30. ок то бра 2011. го ди не, а на кон по зи тив них ре цен зи ја од лу ком 
глав ног и од го вор ног уред ни ка ча со пи са одо брен за штам пу.





Вла дан ВИ РИ Је ВИћ*

Фи ло зоф ски фа кул тет / Ко сов ска Ми тро ви ца

ЂА КО ВИ ЦА – „ЖИ ВИ СВЕ ДОК  
ПРО ПА СТИ СРП СТВА“

Ап стракт: У ра ду се са оп шта ва ју до са да по зна та са зна ња о исто риј-
ском раз вит ку Ђа ко ви це, јед ног од зна чај ни јих гра до ва у Ме то хи ји, са по-
себ ним освр том на по ло жај срп ске по пу ла ци је и ње но по сте пе но иш че за-
ва ње то ком пе ри о да од кра ја XV ве ка до Пр вог бал кан ског ра та. На пи сан 
је на осно ву се кун дар них исто риј ских из во ра и ре ле вант не ли те ра ту ре.

Кључ не ре чи: Ђа ко ви ца, срп ство, град, Ме то хи ја, Ар ба на си.

Ђа ко ви ца, овај жи ви све док про па сти Срп ства, та ко ме је рас ту
жи ла да ми је чи сто би ло ми ло ка да сам већ дру гог да на мо гао оста ви ти 
ва рош.1 Овом опо ром ре че ни цом ре зи ми рао је сво је ути ске на кон по-
се те Ђа ко ви ци, 1888. го ди не Спи ри дон Гоп че вић, исто ри чар, астро-
ном и пу сто лов. Она пред ста вља ре чи ту син те зу и, на сво је вр стан 
на чин, од сли ка ва тра гич ност ви ше ве ков ног би ти са ња и од у ми ра ња 
срп ског ет но са, не са мо у Ђа ко ви ци, већ и на чи та вом про сто ру Ко-
со ва и Ме то хи је.

О про шло сти Ђа ко ви це и, по себ но, ње ног срп ског жи вља, у по-
сто је ћој на уч ној и ли те ра ту ри пу бли ци стич ког ка рак те ра, за пи си 
су оскуд ни. Сем по је ди нач них чла на ка, пу то пи сних на пи са и фраг-
мен тар них це ли на из сту ди ја ко је тре ти ра ју ши ри про стор Ме то хи-
је, исто ри јат овог гра да, на жа лост, пред ста вља по при лич ну бе ли ну.  
О за че ци ма Ђа ко ви це као на се ље ног ме ста, по сто је по де ље на ми шље ња, 

* До цент, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у При шти ни / Ко сов ска Ми тро ви ца
1 С. Гоп че вић, Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја, Бе о град, 1890, 216.
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ко ја сво ја упо ри шта гра де у ети мо ло шком ту ма че њу ње ног на зи ва или, 
пак, на на род ној тра ди ци ји. Шта ви ше, она су, на жа лост, кон фрон ти-
ра на из не на уч них раз ло га.

Сме ште на у ју го за пад ном де лу Ме то хиј ске рав ни це, по ред ре-
ке Ере ни ка (Риб ни ка), на про сто ру сред њо ве ков не жу пе Ал тин, у 
сред њем ве ку пред ста вља ла је зна ча јан тр го вач ки цен тар, ко јим је 
упра вљао ма ло по зна ти фе у да лац, вој во да Ја ков, ва зал об ла сног го-
спо да ра Ву ка Бран ко ви ћа, по ко ме је, из гле да, и до би ла име.2 Пре ма 
ту ма че њу на шег по зна тог лин гви сте, лек си ко гра фа и оно ма сти ча ра 
Ми тра Пе ши ка на, ње но име по ти че од ста ро срп ске ре чи d(i)jak.3 У 
на род ној тра ди ци ји с кра ја ХIX ве ка, о по стан ку Ђа ко ви це по сто ја ла 
су три пре да ња, ко ја је при бе ле жио про та Ми лош Ве ли ми ро вић. Пре-
ма пр вом, на зив гра да по ти че од „ђа ка“, тј. да је у њој би ла шко ла ко ју 
су из др жа ва ли срп ски сред њо ве ков ни вла да ри.4 Дру го на во ди да је 
на ме сту да на шње Ђа ко ви це, ко ја се на ла зи ла на пу ту При зрен-Ска-
дар, из ве сни Ја ков са гра дио ме ха ну и да је она по ње му до би ла на зив.5 
Тре ће ка же да је ње гов уте ме љи вач Ха дум Су леј ман-ефен ди ја, по знат 
под име ном Ха дум-ага, кти тор пр ве ђа ко вич ке џа ми је по диг ну те то-
ком по след ње де це ни је XVI ве ка.6 Ово по след ње, на сто је ћи да до ка жу 

2 Са чу ван је ње гов но вац са нат пи сом Иаков, чи ји се при мер ци на ла зе у На-
род ном му зе ју у Бе о гра ду, Му зе ју Ко со ва и не ким при ват ним збир ка ма. Се дам 
при ме ра ка про на ђе но је 1928. го ди не у се лу Ма лом Бо нин цу, а 1965. го ди не још 
де се так у Но вом Бр ду. – За ду жби не Ко со ва: спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 
При зрен-Бе о град, 1987, 442. 

3 Mir ja na De te lić, Ep ski gra do vi – lek si kon, Be o grad, 2007.
4 Ве ли ми ро вић на во ди по да так да су кра јем XIX ве ка у Ха дум-џа ми ји, нај ста-

ри јој у Ђа ко ви ци, по сто ја ли не ки ка за ни ве ли ки, за ко је се при ча да су би ли ђач ки. Ка-
за не по ми ње и Ге де он Ју ри шић, ко ји је 1844. го ди не бо ра вио у Ђа ко ви ци. – Ге де он 
Юси фа Юри шић, Де чан ски пр ве на ць, Но ви Сад, 1852, 101; Про та Ми лош Ве ли ми-
ро вић, Ва со је ви ћи и Ме то хи ја, Ан дри је ви ца-Под го ри ца, 2001, 108. 

5 Исто.
6 По што је био фет, Тур ци од ве ду у Је дре не не ко мом че из Ска дра ко је је би ло 

углед но. То се мом че до пад не ца ру, по тур чи га, да му име Му ста ва и по ста ви га за Ха
ремће ха ју. Као та кав Му ста ва је ду го слу жио. Јед ном при ли ком, кад га је цар за пи тао 
шта же ли да му да ру је, ка зао је, ка ко же ли да ви ди мје сто сво га ро ђе ња. Цар му то 
до зво ли и да му чин па ше. Кад је Му ста ва до шао, до пад не му се се ло Ро го ва у Асу, и ту 
хтјед не да на пра ви џа ми ју, па убо дом но жа опро ба зе мљу, но ту се по ја ви не ка не чи
сто та у ви ду не ке ба ла ве смје се. За то он по ђе да ље, па та кву про бу учи ни у Ђа ко ви ци, 
гдје је из зе мље по те кла крв – ђак. Му ста ва, кад је ви дио ка ко је про вре ла крв, за кљу
чио је да је и зе мља чи ста, и та ко он ту по диг не џа ми ју, амам и не ко ли ко ку ћа и осну је 
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те зу о ар ба на шком ка рак те ру гра да, оби ла то екс пло а ти шу ал бан ски 
исто ри ча ри (Ха сан Ка ле ши, Али Ха дри, Ју суф Бај рак та ри и др.).7 

У пи са ним из во ри ма из XIV и XV ве ка Ђа ко ви ца се спо ми ње као 
се о ско на се ље са функ ци јом цен тра пи јач не тр го ви не, па је, као та-
ква, ре ги стро ва на и у осман лиј ском по ре ском деф те ру Ска дар ског 
сан џа ка из 1485. го ди не. Пре ма ње му, се ло Ђа ко ви ца бро ји 67 до ма-
ћин ста ва, од ко јих су са мо два (Кра гуј син Ма се ра и Ђон син Ге ге), ве-
ро ват но, ар ба на шког по ре кла и има се о ског по па.8 Ка да је по че ла да 
се раз ви ја као на се ље град ског ка рак те ра, не мо же се ре ћи са си гур-
но шћу. Ве ро ват но је тај про цес за по чет у XVI ве ку, ка да се, по јед-
ном до ку мен ту из 1574. го ди не, као ње ни го спо да ри на во де Ар на у ти 
Је ла су па ши ћи, ко ји су над срп ским жи вљем спро во ди ли ве ли ки зу лум, 
по гу бив ши у ње ној око ли ни око 2.000 хри шћа на.9 Пре ма јед ном на-
во ду, 1590. го ди не у Ђа ко ви ци је по сто ја ло 45 хри шћан ских и осам 
му сли ман ских ку ћа.10 За вре ме успо на и ја ча ња Осман лиј ског цар-
ства она је де ли ла суд би ну мно гих ва ро ши ко је су до бро жи ве ле од 

ва рош, ко ја се од ар ба на шке ре чи „Ђак“ про зо ве Ђа ко ви ца. Па ка ко је Му ста ва био 
адум, то је и ње го вој џа ми ји остао на зив „Адум џа ми ја“. Ова се у Ђа ко ви ци сма тра за 
пр ву и нај ви ше се по шту је.

Му ста ваадум на ми сли и град да по диг не, и поч не спре ма ти гра ђу, но то му за
бра ни цар и на ре ди да се из Ђа ко ви це укло ни. Му ста ва тад оде у Уру мен ли ју, гдје та
ко ђе на чи ни џа ми ју, амам и не ко ли ко ку ћа и осну је ва рош под сво јим име ном, и хтјед не 
да по диг не град, али цар чу је, по ша ље ја ни ча ре и гај тан, те ови Му ста ву уда ве и са хра
не га у ње го вој ва ро ши: Му ста фа па ши, гдје му се и са да гроб ви ди. – Исто, 109.

7 Ово пре да ње у на уч ну ли те ра ту ру пла си ра ли су кра јем 60-тих го ди на ХХ 
ве ка Ха сан Ка ле ши и Ханс Јир ген Корн румпф, по зи ва ју ћи се на на ра тив ни из вор, 
оли чен у та да шњем ђа ко вич ком му де ри су, Фа хри-ефен ди ји, ко ји им је ис при чао 
сле де ћу при чу: Su lej man je ro đen u ar ba na skom se lu Gu ski, u bli zi ni Đa ko vi ce. Kao de te 
bio je ja ko pa me tan pa ga je za pa zio je dan od sul ta no vih lju di i od veo u Ca ri grad. Ta mo je 
do speo do vi so kog po lo ža ja i za ra dio mno go pa ra. Po do zvo li sul ta na do šao je u svoj kraj 
i od lu čio da sa gra di ve li ku dža mi ju. Ali, ima nje gde je mi slio da sa gra di dža mi ju oko ko je 
je tre ba lo da se raz vi je grad pri pa da lo je ne kom ka to li ku Jak Vu li. Su lej man je nu dio no vac 
za ima nje, ali Jak ni je hteo ni za ka kvu su mu da ga pro da. Naj zad, na su ge sti ju ka to lič kog 
po pa, a mi sle ći da Su lej man ne će ni ka ko pri hva ti ti nje gov uslov, pri sta ne da pro da ima nje, 
ali s tim da bu du ći grad no si nje go vo ime. Za div no ču do, Su lej man na to pri sta de, sa gra di 
dža mi ju i osta le nu žne gra đe vi ne, te ta ko osta de ime gra du Ja ko va (tur. Yako va), tj. Ja ko vo 
po lje, arb. Gjakovë. – Dr Ha san Ka le ši-Dr Hans-Jürgen Korn rumpf, Pri zren ski vi la jet (po
se ban oti sak iz ju bi lar nog bro ja 'Per pa ri mi ja'), Pri šti na, 1967, 100.

8 Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји, Бе о град, 1989, 91.
9 За ду жби не Ко со васпо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 304.
10 Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји, 125.
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тр го ви не и за нат ства.11 Вре ме ном је из ра сла у глав но при вред но сре-
ди ште окол них ге о граф ских це ли на: Ха са, обла сти Ре ка и ђа ко вач ке 
Ма ле си је. До по чет ка XVII ве ка ар ба на шки ет нич ки еле ме нат у са мој 
ва ро ши по стао је до ми нан тан. То је би ла по сле ди ца по ја ча ног по ме-
ра ња ар ба на шких исла ми зи ра них ма са са пла нин ских про сто ра да на-
шњег се ве ра Ал ба ни је пре ма плод ној ме то хиј ској ни зи ни и про це са 
исла ми за ци је срп ског жи вља ко ји се, при ма ју ћи но ву ве ру, ме њао и 
у ет нич ком сми слу, при хва та ју ћи ар ба на шко дру штве но уре ђе ње, а 
са мим тим и је зик и оби ча је.12 

Оску ди ца ар хив ске гра ђе оне мо гу ћа ва де таљ ни је про у ча ва ње про-
шло сти Ђа ко ви це у пе ри о ду од XVI-XIX ве ка, та ко да по да ци ко је су о 
ње ним ка рак те ри сти ка ма оста ви ли број ни пу то пи сци, хро ни ча ри, ми-
си о на ри и дру ги, пред ста вља ју сво је вр сне пр во ра зред не исто риј ске из-
во ре. Је дан од нај ра ни јих пред ста вља из ве штај пап ског иза сла ни ка, фра 
Б. Па ла цу о ла, ко ји је 1637. го ди не о Ђа ко ви ци и ње ној око ли ни за пи-
сао: У Ђа ко ви ци има (ве ру јем) пет сто ти на ку ћа, али са мо 20 кр шћан
ских док су оста ло све Тур ци и ши зма ти ци. (...) Из над Ђа ко ви це жи ве 
Ср би и ту по сто је са мо три ри мо ка то лич ке ку ће, а за тим про ду жа ва
ју срп ска се ла.13. Го ди ну да на доц ни је, пап ски ми си о нар и пот пер фект 
Кон гре га ци је за про па ган ду ве ре, фра Ке ру бин из Три ден та, на кон 
про по ве да ња у Ђа ко ви ци, на вео је у из ве шта ју Ва ти ка ну да је нај ве ћи 
број ка то ли ка, због не бри ге све ште ни ка и не зна ња, кон вер ти рао у ислам, 

11 Na đa Kur to vić-Fo lić, Stu di ja o re vi ta li za ci ji Ve li ke čar ši je u Đa ko vi ci, „Sta ri ne Ko-
so va“, VI II, Pri šti na, 1987, 4.

12 Јо ван Цви јић сма тра да је узрок то ме ле жао у чи ње ни ци да су Ар ба на си-ка то-
ли ци би ли сла бо утвр ђе ни у хри шћан ству, те су сто га, под ути ца јем му ха ме дан ских 
вла сти и чар ши ја, ла ко пре ла зи ли у ислам. У овом оси ље ном и узру ја ном ар ба на шком 
дру штву Тур ци су анар хи ју са мо по ве ћа ва ли. Од ста ри не био оби чај да сул тан за вре ме 
ра ма зан ских пра зни ка ша ље соф те, ко је су има ле за да так да у овим по гра нич ним обла
сти ма учвр шћу ју Ар ба на се у исла му и мр жњи про тив стра на ца. Пре во ди ли су у ислам 
ка то лич ке Ар ба на се и пра во слав не Ср бе. Ути ца ли на Ар ба на се да не одр жа ва ју бе су да ту 
не вер ни ци ма ко ји жи ве у ис тој обла сти. Про по ве да ли да зе мља по Ко ра ну при па да са мо 
вер ни ма и на во ди ли, и ина че том скло не Ар ба на се, да при сво је срп ска има ња и у ва ро ши
ма, на ро чи то у Ђа ко ви ци и При шти ни и да та ко Ср бе све ду на нај ни жу кла су; у то ме 
су у овим две ма ва ро ши ма би ли ус пе ли: мно ги Ср би су ра ди ли по сло ве ко ји се сма тра ју за 
нај ни же и све де ни би ли на не знат ну вер ску сек ту, слич ну они ма ко је из у ми ру по ва ро ши ма 
пред ње Ази је. Соф те су се тру ди ле да код по ар ба на ше них Ср ба ис ко ре не оби ча је ко ји су 
их под се ћа ли на ра ни је до ба, као на при мер оби чај 'гле да ни ца'. – Јо ван Цви јић, Бал кан ско 
по лу о стр во и ју жно сло вен ске зе мље – осно ве ан тро по ге о гра фи је, књ. I, Бе о град, 1922, 414. 

13 За ду жби не Ко со ва – спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 607.
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а да у око ли ни гра да жи ве ис кљу чи во Ср би, ко ји има ју леп ма на стир, 
ми сле ћи на Де ча не.14 При ли ком сво је ви зи та ци је Ср би је у је сен 1641. 
го ди не, у Ђа ко ви цу је, 4. де цем бра, при спео над би скуп бар ски и при-
мас срп ски, Ђор ђе Бјан ки. Пре ма ње му, у гра ду је би ло 250 му ха ме дан-
ских, 26 ри мо ка то лич ких (са 105 че ља ди) и 16 пра во слав них ку ћа.15 У 
од но су на по да так из јед ног по пи са ка то ли ка у Ср би ји, са чи ње ног у 
Ба ру 1638. го ди не, пре ма ко ме је Ђа ко ви ца има ла 550 ри мо ка то ли ка, 
уоча ва се да је, за све га три го ди не, убр за ном исла ми за ци јом, овај број 
дра стич но сма њен. До 1671. го ди не пре о ста ла је са мо јед на ри мо ка то-
лич ка ку ћа, ко ја је жи ве ла од тр го ви не, а бро ја ла је шест ду ша.16 

Сре ди ном XVII ве ка осман лиј ски ге о граф Ха џи Кал фа (Ћа тип 
Че ле би ја) Ђа ко ви цу спо ми ње као ва ро ши цу Ја ко ва, бли зу При зре-
на.17 Го ди не 1662. кроз њу је, на свом про пу то ва њу, про шао зна ме ни-
ти осман лиј ски пу то пи сац Евли ја Че ле би ја. Yakoviça ka sa ba sı, ка ко ју је 
име но вао, на ла зи ла се у скло пу Ду ка ђин ског сан џа ка и пред ста вља ла 
do bro iz gra đe no i div no mje sto sa dvi je hi lja de ku ća. Či ta vo na se lje le ži u jed
nom pro stra nom po lju. Ima dvi je im po zant ne dža mi je, vi še mes dži da i olo vom 
po kri ve nih ha no va. (…) U jed noj udob noj i pri vlač noj gra đe vi ni na la zi se jed
no div no jav no ku pa ti lo. Кли мат ске при ли ке Че ле би ја је ока рак те ри сао 
као при јат не, а за ста нов ни ке за пи сао да су po iz gle du vr lo li je pi i mi li. 
Про це нио је да има око 300 ду ћа на ис пу ње них sto ti na ma vr ste ro be.18 
Раз вој гра да то ком овог пе ри о да био је убр зан,19 што је до при не ло то ме 

14 Б. Хра бак, „Ка то лич ко ста нов ни штво у Ср би ји 1460-1700“, На ша про
шлост, 2, Кра ље во, 1987, 100. и М. К. Лу то вац, „Ге о граф ски и по ли тич ко-ге о граф-
ски зна чај по кра ји не Ко со ва у Ср би ји“, У: За ду жби не Ко со васпо ме ни ци и зна ме ња 
срп ског на ро да, 585. 

15 Пи шу ћи о ста њу ри мо ка то ли ка, он бе ле жи да жи ве вр ло си ро ма шно. У гра-
ду је по сто ја ла цр ква по све ће на Све том Ни ко ли, а па ро хиј ски дом је био бе дан (ма
ла уџе ри ца по кри ве на сла мом), али је цр кве на оп шти на по се до ва ла до бар ви но град. 
Ри мо ка то ли ци су го во ри ли са мо ар ба на шким је зи ком. – Бо гу мил Хра бак, „Ка то-
лич ко ста нов ни штво у Ср би ји 1460-1700», На ша про шлост, 2, Кра ље во, 1987, 99.

16 Те го ди не фра Бер нар ди но, све ште ник у Скоп ској Цр ној Го ри, све до чи да 
је 35 го ди на ра ни је у Ђа ко ви ци би ло 80 ри мо ка то лич ких ку ћа са 600 ста нов ни ка, а 
да су се оне вре ме ном ис тур чи ле, са мо да би да жби не из бе гле. – Ко ста Н. Ко стић, На
ши но ви гра до ви на ју гу, Бе о град, 1922, 83.

17 K.Н. Ко стић, На ши но ви гра до ви на ју гу, 83.
18 Е. Če le bi ja, Pu to pis – od lom ci o ju go slo ven skim ze mlja ma, knj. II, Sa ra je vo. 1957, 97.
19 Нај ве ће за слу ге за исла ми за ци ју и про ме ну ет нич ке струк ту ре Ђа ко ви це по чет-

ком XVII ве ка, имао је Су леј ман-ага, по знат као Дил сиз (Му та вац), ко ји је учи нио да 
она, убр за ном исла ми за ци јом и усе ља ва њем ар ба на шког еле мен та, из ра сте у ка са бу, 
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да је пап ски иза сла ник Сте фан Га спа ри, у свом из ве шта ју из 1671. го-
ди не, оква ли фи ку је као јед ну од глав них ва ро ши Ср би је.20 Чу ве ни мле-
тач ки кар то граф и из да вач, Ма риа Вин чен цо Ко ро не ли ја (1650-1718) у 
свом по зна том де лу Atlan te Ve ne to, штам па ном у Ве не ци ји 1688. го ди не, 
уцр тао је на ле вој оба ли Бе лог Дри ма град Iaco viz za са 200 му сли ман-
ских ку ћа, а на ред не го ди не Ђа ко мо Кан та не ли је на кар ти Кра ље ви на 
Ср би ја дру га чи је на зва на Ра шка (Il Reg no del la Ser via del ta atri men ti Ras
cia), ко ја се сма тра нај бо љом кар том Ср би је у XVII ве ку, убе ле жио на-
се ље Di a co vo, Iaco va.21 

То ком Ве ли ког беч ког ра та (1683-1699) од ре ди ге не ра ла Пи ко-
ло ми ни ја за у зе ли су, на сту па ју ћи ка ју гу, и Ђа ко ви цу са око ли ном. Но, 
од сту па ње аустриј ских тру па, ко је је усле ди ло убр зо на кон Пи ко ло ми-
ни је ве смр ти и аустриј ског по ра за код Ка ча ни ка, по чет ком 1690. го ди-
не, по кре ну ло је на се о бу ка се ве ру ве ли ке ма се срп ског ста нов ни штва 
са про сто ра Ко со ва и Ме то хи је, из ме ђу оста лог и из Ђа ко ви це и око-
ли не.22 Део пре о ста лог срп ског жи вља при бе га вао је, те же ћи да са чу ва 
го ли жи вот, при ма њу исла ма и сво је вр сној ми ми кри ји,23 а они ма ло-
број ни, ис трај ни у сво јој ве ри, би ли су из ло же ни те ро ру љу ди зло гла-
сних ђа ко вач ких фе у да ла ца – Курд Мех мед-па ше и Ју суф-аге, ко ји су 
на ср та ли на образ љу ди и же на.24 

Исла ми за ци ја је до би ла на ин тен зи те ту на ро чи то на кон тзв. Дру ге се-
о бе Ср ба 1739. го ди не. Да је, упр кос све му, око ли на Ђа ко ви це сре ди ном  
30-их го ди на XVI II ве ка још увек очу ва ла зна ча јан срп ски ет ни кум 

ко ја је, пре ма ис ка зу бар ског над би ску па Ви ћен ти ја Зма је ви ћа из 1707. го ди не, увек 
да ва ла зна чај не љу де тур ској упра ви. – Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји, 125.

20 К. Н. Ко стић, нав. де ло, 83.
21 Г. То мо вић, „Ко со во и Ме то хи ја на ста рим кар та ма од XV до XVI II ве ка“, 

Ко со во и Ме то хи ја – про шлостса да шњостбу дућ ност, 2006, Бе о град, 69.
22 Ме ђу исе ље ним Ср би ма, по ре клом из Ђа ко ви це, 1702. го ди не по ми њу се дво-

ји ца у Бу ди му и по је дан у Кр че ди ну и Кар лов цу. У Про то ко лу Срп ске пра во слав не 
оп шти не гра да Бу ди ма 1710. и 1720. го ди не упи сан је из ве сни То ша Се ку лин Ђа ко-
вац. – Ми лан Ива но вић, „Ја ко во у жу пи Ал тин“, Хво сно, 63, 24. III 2010, 59.

23 Пре ма јед ном ис тра жи ва њу о ет нич ким осо би на ма Ср ба у Ме то хи ји у пе-
ри о ду пре 1912. го ди не, му шкар ци су, обич но, но си ли ар ба на шку но шњу – бе ле 
сук не не чак ши ре, цр ве ни по јас, џа ма дан или та ла ган и бе ло ке че, док су се же не 
обла чи ле слич но као Ар ба на шки ње или, пак, Срп ки ње у Те то ву, но се ћи шал ва ре са 
ве о ма ши ро ким но га ви ца ма. – Др Ми лен ко Фи ли по вић, „Глав не ет нич ке осо би не 
Ср ба“, Спо ме ни ца 25го ди шњи це осло бо ђе ња Ју жне Ср би је 19121937, Ско пље, 441.

24 Ата на си је, „Ве ли ка се о ба и да ља суд би на Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји“, Па
три јарх срп ски Ар се ни је III Чар но је вић и Ве ли ка се о ба Ср ба 1690.г., Бе о град, 1997, 32.
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и пра во слав ну цр кве ну ор га ни за ци ју, све до чи бе рат сул та на Мах му да 
I из 1735. го ди не, ко јим је по твр ђен из бор за па три јар ха Ар се ни ја IV 
Јо ва но ви ћа. У бе ра ту се, по ред оста лих обла сти ко је спа да ју под ње-
го ву ју рис дик ци ју, на во ди и Ја ко ва са око ли ном.25 По след њи срп ски 
па три јарх ко ји је сто ло вао у Пе ћи, Ва си ли је Бр кић, у Опи су по кра ји
на тур ског цар ства, пи са ном у из гнан ству 1771. го ди не, за Ђа ко ви цу 
ка же да је би ла на ста ње на срп ским жи вљем ко ји је, у то до ба, ве ћим 
де лом исла ми зо ван и по ар ба на шен. Од тих пак но вих му ха ме да на ца, 
не ки су са мо про ме ни ли срп ско име у тур ско, а у по та ји су са чу ва ли сво ју 
ве ру, док су се дру ги и та да јав но др жа ли хри шћан ства. Али, по што су 
за па ли у Ар на у те, то су зна ли њи хов је зик.26 Да, упр кос све му, срп ски 
жи ваљ у Ђа ко ви ци ни је пот пу но иш че зао, го во ре по да ци из Де вич ког 
ка та сти ха, у ко ме су у пе ри о ду од 1766. до 1787. го ди не ви ше пу та 
упи са ни као при ло жни ци Ср би из овог гра да, а 1770. го ди не игу ман 
ма на сти ра Де ча на, Да ни ло Па штро вић, при ло жио је ђа ко вич кој цр-
кви, ина че ме то ху овог ма на сти ра, Слу жбе ник из XV-XVI ве ка.27 Та ко-
ђе, то по твр ђу ју и ис тра жи ва ња Јо ха на Ге ор га фон Ха на, аустриј ског 
кон зу ла у ра зним ви ла јет ским цен три ма европ ског де ла Осман лиј ске 
им пе ри је, ал ба но ло га и пут ни ка – ис тра жи ва ча Бал кан ског по лу о стр-
ва по чет ком XIX ве ка, на да све до брог по зна ва о ца та да шњих при ли ка 
на Ко со ву и Ме то хи ји. Иако је на во дио да су две ве ли ке се о бе знат но 
про ре ди ле срп ски жи ваљ Ме то хи је и олак ша ле си ла же ње Ар ба на са са 
пла ни на ал пиј ског чво ра се вер не Ал ба ни је на про сто ре Ста ре Ср би је, 
он је кон ста то вао оп шти исто риј ски, ет но граф ски и ци ви ли за циј ски 
срп ски тип Ме то хи је, прем да са сма ње ним срп ским ста нов ни штвом 
под ве ков ном тур ском вла шћу. Он ни је био си гу ран да је у Ме то хи ји 
ње го вог вре ме на би ло Ар ба на са ви ше не го Ср ба.28 Исто по твр ђу је и Ами 
Буе, фран цу ски ге о граф и пу то пи сац, ко ји је 1838. го ди не про пу то-
вао Бал кан ским по лу о стр вом. Он ка же да Ар ба на си у Ме то хи ји има ју 

25 За ду жби не Ко со ва – спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 442.
26 За ста нов ни штво ђа ко вич ког кра ја (тзв. Ре ка ли је), Бр кић на во ди да су би ли 

Ср би и Бу га ри (?), а не Ар на у ти и да су пре шли у ислам од ско ра вре ме на због пре ве
ли ког на си ља Ар на у та му ха ме да на ца. – Јо ван То мић, О Ар на у ти ма у Ста рој Ср би ји 
и Сан џа ку, При шти на, 1995.

27 Овај Слу жбе ник био је 1904. го ди не пре нет у На род ну би бли о те ку у Бе о-
град, али је из го рео при ли ком на ци стич ког бом бар до ва ња 6. апри ла 1941. го ди не. 
– За ду жби не Ко со ва: спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 442. 

28 В. Сто јан че вић, Исто риј ска про шлост Ср ба у Ме то хи ји од кра ја XVI II ве ка 
до срп скотур ских ра то ва 18761877/78, Вла со тин це, 2008, 108.
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мно го срп ске кр ви и да су њи хо ва пле ме на и мно го број ни фи со ви про
и за шли из ар ба на шкосрп ске ме ша ви не.29 

Опа да ње бро ја пра во слав ног ста нов ни штва и по гор ша ње ње го вог 
све у куп ног по ло жа ја на про сто ру Ме то хи је, то ком XIX ве ка до би ло 
је на ин тен зи те ту, по себ но у Ђа ко ви ци и ње ној око ли ни.30 За то је по-
сто ја ло ви ше раз ло га: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак у бе о град ском 
па ша лу ку, по крет Му ста фа-па ше Бу ша тли је, по чет ком 30-их го ди на, 
Крим ски рат, срп ско-тур ски и ру ско-тур ски ра то ви 1876-1878. го ди-
не, ства ра ње и де лат ност Пр ве при зрен ске ли ге 1878. го ди не, аустро-
угар ска про па ган да то ком 80-их и 90-их го ди на, анар хи ја и без вла шће 
про у зро ко ва ни су ко би ма ар ба на шких па ша и бе го ва са пред став ни ци-
ма тур ских зва нич них вла сти услед од би ја ња про во ђе ња ре форм ских 
ак ци ја, пер ма нент ни су ко би уну тар ар ба на шке за јед ни це, тј. по је ди-
них фе у дал них по ро ди ца (па ша ла ра) итд. По чет ком ве ка Ђа ко ви ца је 
из ра сла у зна ча јан тр го вач ки и за на тлиј ски цен тар, по знат по сви лар-
ству и из ра ди пред ме та од сре бра. Ђа ков ча ни су, та ко ђе, би ли на да ле-
ко по зна ти као ко жа ри, тер зи је, гај тан џи је, про из во ђа чи сах ти ја на и 
ду ва на,31 а тр гов ци су по сло ва ли ши ром чи та вог Бал кан ског по лу о стр-
ва.32 Го ди не 1825. ђа ко вич ки Ср би су отво ри ли основ ну шко лу.33

Јо зеф Ми лер, ко ме сар аустриј ске по гра нич не са ни тет ске слу жбе 
у Ко то ру, ко ји је две го ди не про вео на слу жби код пећ ког па ше, са оп-
шта ва по да так да је Ђа ко ви ца 1838. го ди не, по еви ден ци ји из ха рач ких 
спи ско ва (ну фу за – по пи сних ли ста ра чу но вод стве не слу жбе при ко-
на ку Ру ме ли ва ли је Зе ке ри ја-па ше), има ла 21.050 ста нов ни ка, од че га 
18.000 му сли ма на, 2.600 пра во слав них и 450 ка то ли ка, од че га по на-
род но сти 17.000 Ар ба на са, 3.800 Сло ве на, 180 Ту ра ка и не што ма ло 
Цин ца ра и Ци га на. У гра ду је по сто ја ло 1.900 ку ћа и око 650 ду ћа на.34 

29 За ду жби не Ко со ва – спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, 592.
30 Ђ. Ми кић, Дру штве не и еко ном ске при ли ке ко сов ских Ср ба у XIX и по чет ком 

XX ве ка (од чиф чиј ства до бан кар ства), Бе о град, 1988, 301.
31 Na đa Kur to vić-Fo lić, „Stu di ja o re vi ta li za ci ji Ve li ke čar ši je u Đa ko vi ci“, 4.
32 При ме ра ра ди, 4. фе бру а ра 1824. го ди не из ве сни Ра ма јан-ага из Ђа ко ви це је 

у Кра гу јев цу ку пио три де се так во ло ва, а као куп ци сто ке, ђа ко вич ки тр гов ци су се 
по ја ви ли и на ва љев ском „Цвет ном па на ђу ру“ 1838. го ди не. – Ђор ђе Ми кић, „Тр-
го вач ке ве зе Ко со ва са Ср би јом, Аустри јом и Вла шком у XIX ве ку“, Збор ник Фи ло
зоф ског фа кул те та у При шти ни, VI II, све ска А, При шти на, 1971, 427, 430.

33 О ста рим шко ла ма, Ца ри град ски гла сник, 14. V 1904.
34 Спи ри дон Гоп че вић, Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја, Бе о град, 1890, 215.; 

Dr Јев то Де ди јер, Но ва Ср би ја, Бе о град, 1913, 263.; Ко ста Н. Ко стић, На ши но ви 
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Је дан од пр вих срп ских спи са те ља XIX ве ка, ко ји је оста вио за пис 
о Ђа ко ви ци био је, на пред по ме ну ти Ге де он Ју ри шић. Он за њу ка же 
да 1844. го ди не има са мо јед но 100 до мо ва срп ских, дру го су све до 4.000 
Ар на у ти и Ла ти ни (жи те љи рим ског ве ро за ко на).35 

До но вог та ла са обе ср бља ва ња Ђа ко ви це до шло је у го ди на ма 
Крим ског ра та, ка да је, под те ро ром ар ба на шко-му сли ман ске по пу ла-
ци је нај ве ћи део Ср ба, спа ша ва ју ћи го ли жи вот, на пу штао град.36 Ње-
го ве по сле ди це илу стра тив но је при ка зао Алек сан дар Гиљ фер динг, 
ко ји је, као ру ски кон зул, не по сред но на кон Крим ског ра та про пу то-
вао Ста ром Ср би јом. О сво јим ути сци ма у ве зи Ђа ко ви це, у ко јој су 
Ар ба на си са не при ја зном ра до зна ло шћу по сма тра ли 'Мо ско ва', мла ди 
ди пло ма та је пи сао: Од свих ал бан ских на се ља на сло вен ском те ре ну у 
Ђа ко ви ци је ал бан ски еле мент нај сна жни ји. Пре ма 3.500 ал бан ских му
сли ман ских по ро ди ца у Ђа ко ви ци има са мо 120 хри шћан ских ку ћа, а од 
овог бро ја су по ло ви на Ал бан ци ка то ли ци. Пре ма то ме, у овом гра ду има 
са мо 60 по ро ди ца Сло ве на пра во сла ва ца. (...) Сви су хри шћа ни у Ђа ко
ви ци за на тли је: ка то ли ци су ско ро ис кљу чи во зла та ри, а пра во слав ни 
са мар џи је, ву но вла ча ри и мо ле ри.37 По себ но упе ча тљив је ње гов опис 
ме сне пра во слав не цр кве и су сре та са све ште ни ком: Пра во слав ни има
ју ма лу цр кву не дав но по диг ну ту и нео бич но си ро ма шну. Ме сто ико на на 
ико но стас су на ле пље не не у ку сне и при ми тив не сли ке грч ке про из вод ње. 
(...) Поп Сте фан, ко ји је го во рио ал бан ским је зи ком ра ди је не го срп ским, 
оста вио је на ме не ути сак нај мир ни јег и нај ло јал ни јег чо ве ка на све ту. 
Уто ли ко ме ви ше из не на дио на ме штај со бе у ко јој је жи вео овај до бро
ћуд ни слу га ол та ра. Че ти ри па ра пи што ља, три ду ге ал бан ске пу шке 

гра до ви на ју гу, Бе о град, 1922, 83.; Ђор ђе Ми кић, Дру штве не и еко ном ске при ли ке 
ко сов ских Ср ба у XIX и по чет ком XX ве ка: од чиф чиј ства до бан кар ства, Бе о град, 
1988, 83; Вла ди мир Сто јан че вић, Исто риј ска про шлост Ср ба у Ме то хи ји: од кра ја 
XVI II ве ка до срп скотур ских ра то ва 18761877/78, Вла со тин це, 2008, 95-96.

35 Г.Ю. Юри шић, Де чан ски пр ве на ць..., 101.
36 За вре ме Крим ског ра та (18531856) ан ти пра во слав ни и про тив сло вен ски 

курс Пор тин и у спољ ној и у уну тра шњој по ли ти ци Осман ског цар ства, у пре де ли ма 
Ста ре Ср би је, до вр шио је онај про цес на ра ди кал ном ме ња њу до та да шње ет нич ке, 
кон фе си о нал не, де мо граф ске и со ци јал не струк ту ре, ко ју је за по чео та ко енер гич но 
спро во ди ти још Ја шар па ша при штин ски. – Вла ди мир Сто јан че вић, Ју жно сло вен ски 
на ро ди у Осман ском цар ству од Је дрен ског ми ра 1829. до Па ри ског кон гре са 1856. го
ди не, Бе о град, 1971, 332-333.

37 Алек сан дар Ф. Гиљ фер динг, Пу то ва ње по Хер це го ви ни, Бо сни и Ста рој Ср
би ји, Бе о град, 1996, 149.



Владан Виријевић206

и не ко ли ко хан џа ра ви си ли су на зи ду је дан до дру гог. На мо ју при мед бу о 
овој де ко ра ци ји од го во рио ми је он по сло ви цом чи ји се сми сао са сто јао у 
ово ме: 'Кад с ву ци ма жи виш, с ву ци ма и за ви јај'. Уоста лом, уз пу шке и пи
што ље код ње га је, под ико ном, ле жа ло два де се так псал ти ра, треб ни ка 
и дру гих бо го слу жбе них књи га ру ске штам пе, чак и не ка ква 'Исто ри ја' на 
ру ском је зи ку Ка та ри ни ног вре ме на.38

Не ко ли ко го ди на на кон Гиљ фер дин га у гра ду на ре чи ци Риб ник 
(Ере ник) бо ра ви ле су Ен гле ски ње, Мјур Ме кен зи и Аде ли на Па у ли на 
Ир би, ко је су сво је пут не бе ле шке об ја ви ле у књи зи ко ју је 1868. го ди-
не на срп ски је зик пре вео Че до миљ Ми ја то вић. Упу тив ши се, на кон 
по се те ма на сти ру Де ча ни, пу тем су, по што је у Ђа ко ви ци то га да на 
био пи јач ни дан, сре та ле Ар на у те ко ји се вра ћа ше с тр га; из гле да ше др
ски и бе за ко ни љу ди, мно ги бе ху све у са мим дроњ ци ма, по не ки бо со но
ги, али сва ки бе ше ору жан. (...) Док се од ма ра смо по след њи пут у јед ној 
шу ми ци оку пи ше нас ма ло не са свим на ги ци га ни, ко ји ви де ћи стран це 
на ко њи ма и стра жа ре по че ше да про се нај пре ис пре ки да но тур ски, па 
он да ал ба не ски, и као по след ње срет ство, срп ски. У на гра ду за јед но срп
ско 'Бог вам дао', ба ци смо им не ко ли ко па ра тек са мо да по ка же мо да 
има још 'Го спо де' ко ји ма је ми ло да чу ју је зик срп ски.39 Пре ма њи хо вим 
опа жа њи ма, у Ђа ко ви ци тог вре ме на би ло је све га 15-16 срп ских ку-
ћа, а оне су од се ле у ку ћи пра во слав ног све ште ни ка, истог оног ко-
јег је опи сао и Гиљ фер динг: Со ба у ко јој се сме сти смо бе ше ма ле на и 
сни ска, али по ду ва ри ма јој ви са ху ра зни пред ме ти и ра зно оруж је, а на 
по ли ци ста ја ше по ре ђа но по су ђе, шо љи це, та њи ри и не ко ли ке књи ге. 
По на ме шта ју кућ њем ви де смо да је по па си ро мах чо век, а по па ди ја, се
стра Ка та ри на, из гле да ше жа ло сна и бри жна. Ова до бра же на ре че да су 
Хри шћа ни у Ђа ко ву да ле ко ис под оних у па три јар ши ји (Пе ћи – прим. 
ауто ра), па се ова ми сао по твр ди спо ља шно шћу оних же на што до ђо
ше су тра дан да нас по хо де. Уђо ше уну тра за мо та не у ја ша мак као му
сли ман ке.40 Уве ри ле су се у си ро ма штво Ср ба у Ђа ко ви ци (же не нам 

38 Исто, 150.
39 Г. Мјур Ме кен зи-А.П. Ир би, Пу то ва ње по сло вен ским зе мља ма Тур ске у 

евро пи, Бе о град, 1868, (фо то тип ско из да ње из 2007.), 343.
40 О лич но сти по па Сте фа на оне су за пи са ле: Нек ни ко не ми сли та ко ола ко о 

по пи Сте ва ну, као што ми с по чет ка ми шља смо те нас по сле са вест гри за ше. У ње га 
не ма оног по на ша ња ко је од мах чо ве ка за се за до би је и оне ре чи то сти ко ја је ка рак
тер на цр та у то ли ке дру ге ње го ве бра ће по по зи ву; он го во ри бр зо и збу ње но, ка зи ва ње 
сво је спле те и за мр си, стра нац га те шко мо же раз у ме ти, и ту мач из гу би стр пље ња. 
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у Ђа ко ву по ка за ше не што сви ле ко ја се ра ди у њи хо вој ва ро ши, али је 
би ла ја ко жу та и ску па. Ре ко ше нам да је га је све са ми Му ха ме дан ци, јер 
Хри шћан ке су та ко си ро ма шне да ни су у ста њу да на ба ве ду до ва ли шћа 
за хра ну сви ле ној бу би), услед че га је, због не до стат ка нов ца за пла ћа ње 
учи те ља, шко ла би ла за тво ре на.41

Из Сал на ме При зрен ског ви ла је та из 1874. го ди не ви ди се да 
је Ђа ко ви ца у то вре ме пред ста вља ла зна ча јан при вред ни цен тар 
Ме то хи је, ко ји по бро ју тр го вин ских рад њи над ма шу је и При зрен и 
Пећ. Она је има ла 16 ве ли ких и две ма ње џа ми је, осам те ки ја, две цр-
кве, два ха на, осам ма га ци на, 959 ду ћа на и ка сар ну у ко јој се на ла зио 
ба та љон осман лиј ских ре дов них тру па. Од за на тли ја, нај за сту пље-
ни ји су би ли тер зи је, ко ји су из ра ђи ва ли pr vo ra zred ne žen ske do la me 
i je le ke od ka di fe, та ба ци (pra ve me ši ne i sah ti jan ko ji se pro da ju i van 
ka ze) и гај тан џи је.42

Ха о тич ни усло ви пре жи вља ва ња срп ског ста нов ни штва Ђа ко ви-
це, упо ри шту нај кон зер ва тив ни јих фе у дал них кру го ва и из во ри шту 
свих ар ба на шких по кре та,43 до дат но су, као по сле ди ца Хер це го вач-
ког устан ка и срп ско-тур ских ра то ва 1876-1878. го ди не, по гор ша ни 
то ком дру ге по ло ви не 70-их и 80-их го ди на XIX ве ка.44 Пре ма јед ном 
из ве шта ју из Ђа ко ви це из 1877. го ди не, у њој је та да би ло 8.000 ар-
ба на шких и 50-60 срп ских ку ћа.45 Ту роб не при ли ке у ко ји ма је та да 
жи вео срп ски жи ваљ Ђа ко ви це, из ло жен те ро ру за го вор ни ка иде је  

Али, уста лач ност и ода ност по па Сте ва на до стој на је сва ког Хри шћан ског па сти ра. 
Кад је до шао у сво ју па ро хи ју, ту не бе ја ше ни цр кве ни шко ле. (...) Он је умео да ра ди 
и да ште ди док не сте че то ли ко но ва ца да мо га ше зи до ви ма огра ди ти ме сто јед но 
где по ди же чи сту јед ну цр кви цу, шко лу јед ну и где при ре ди не ко сто ва ри ште књи га из 
Бе о гра да. – Исто, 345.

41 Исто, 346. 
42 Dr H. Ka le ši-Dr H.-Jürgen Korn rumpf, Pri zren ski vi la jet…, 100.
43 Ду шан Т. Ба та ко вић, Ко со во и Ме то хи ја у срп скоар ба на шким од но си ма, Бе-

о град, 2006, 106.
44 О јед ном та квом ак ту на си ља над Ср би ма све до чи до ку мент из 1880. го-

ди не: 6. ок том вра у Ђа ко ви цу Тур ци но ћу опле ни ше Си му, ко џа ба шу ђа ко вач ког. 
Све му до ду ше узе ше. Про стир ку, ба кар, кра ву, све му ди го ше. Да је Си ма пу шку 
из ба цио, хте ли су и ње га да рас ко ма те, но тр пи ду шо за Бо га, а до кле ће се тр пе
ти, то Бог да знае и да не тр пи. – Јо ван Ха џи Ва си ље вић, По крет Ср ба и Бу га ра 
у Тур ској по сле срп скотур ског ра та 1876. и 18771878. го ди не и ње го ве по сле ди це 
(18781882), Бе о град, 1908, 37.

45 Ђ. Ми кић, Дру штве не и еко ном ске при ли ке ко сов ских Ср ба у XIX и по чет ком 
XX ве ка (од чиф чиј ства до бан кар ства), 83.
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Пр ве при зрен ске ли ге,46 мо гу ће је до не кле са гле да ти из ра пор та до брог 
по зна ва о ца он да шњих при ли ка у Ђа ко вич кој и При зрен ској ка зи, ру ског 
кон зу ла у При зре ну, Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва, од 25. де цем бра 
1879. го ди не. У ње му је, опи су ју ћи по ло жај Ср ба на про сто ри ма Ме то хи-
је, из ве шта вао сво ју вла ду: Ме ни су се обра ти ли хри шћа ни гра да Ђа ко ви це 
за по моћ, јер не мо гу да из др же за тво ре нич ки жи вот и да оче ку ју сва ко га мо
мен та смрт.47 Анар хич но ста ње, вла да ви ну те ро ра и са мо во љу ло кал них 
пр ва ка у Ђа ко ви ци опи сао је, на осно ву лич ног ис ку ства, по зна ти бри-
тан ски ар хе о лог Ар тур Еванс, ко ји је у ле то 1883. го ди не, ску па са су пру-
гом, оби ла зио те ри то ри ју се вер ног де ла Ко сов ског ви ла је та.48 

Оби ла зе ћи, углав ном кри шом, то ком осме де це ни је XIX ве ка у 
два на вра та про сто ре Ста ре Ср би је, до ла зе ћи при том у до дир са на-
род ним пр ва ци ма, све ште ни ци ма и тр гов ци ма ко ји су му, пре ма Вла-
ди ми ру Сто јан че ви ћу, мо гли, у мно гим слу ча је ви ма пру жи ти и тач на 
оба ве ште ња, исто ри чар и пи сац Ми лош С. Ми ло је вић на пи сао је да 
Ђа ко ви цом го спо да ри ар ба на шки еле ме нат. Од 2.385 ку ћа срп ских је 
би ло све га 36, уз 120 ку ћа Ци га на.49 

Већ по ме ну ти Спи ри дон Гоп че вић је 1888. го ди не, са не скри ве-
ном се том, у сво ју пут ну бе ле жни цу за пи сао да ова не кад зна ме ни та 
срп ска ва рош, да нас је са свим по ар ба на ше на. Од ње них 4.100 ку ћа, на
ста ње но је са мо њих 16 хри шћан ским Ср би ма, 450 Ци га ни ма, 130 ка то
лич ким Ар ба на си ма, а у сви ма оста ли ма жи ве му ха ме дан ски Ар ба на си 
– све са ми по ар ба на ше ни Ср би, ко ји спа да ју ме ђу нај ве ће фа на ти ке, као 
што је слу чај код од мет ни ка. Ко би ве ро вао да је Ђа ко ви ца не кад би ла 
се ди ште срп ске на у че но сти? Да је у њој би ла не ка вр ста Ве ли ке Шко ле, 
мно го дру гих шко ла и мно жи на ђа ка жед них на у ке. (...) Да је ка ко ре ко
смо, број Ср ба спао на 100, а по сле не ко ли ко го ди на не ће се у Ђа ко ви ци 
ви ше ни ко из да ва ти за Ср би на.50 Ње го ва пе си ми стич на пред ви ђа ња 

46 У Цен трал ном од бо ру Ли ге на ла зи ла су се и два Ђа ко вач ка гла ва ра – Ша-
ћир-ага Цур и Ах мед Ко ре ни ца. – Ми лош Ја го дић, Срп скоал бан ски од но си у Ко сов
ском ви ла је ту (18781912), Бе о град, 2009, 21.

47 В. Бо ван, Ја стре бов у При зре ну, При шти на, 1983, 146.
48 Ђа ко вич ки кај ма кам ни је био у ста њу да Еван су и ње го вој су пру зи га ран ту је 

без бед ност без прет ход не са гла сно сти ар ба на шких гла ва ра. – Исто, 31.
49 Сто јан че вић сма тра да Ми ло је ви ће ви по да ци по ти чу из не ког цр кве ног по-

пи са па ро хи ја на и да ни је по ми њао ни Цин ца ре ни исла ми зо ва не Ср бе, ко ји су се 
од 1838. до 1868. го ди не аси ми ло ва ли и из да ва ли се за Ар ба на се. – Вла ди мир Сто-
јан че вић, Исто риј ска про шлост Ср ба у Ме то хи ји..., 131.

50 С. Гоп че вић, Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја..., 215.
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по но вио је Вик тор Бе рар, у сво јој књи зи La Ma ce do nie, об ја вље ној у 
Па ри зу 1897. го ди не. Овај фран цу ски кла сич ни фи ло лог, исто ри чар 
и по ли ти чар, ја сно, убе дљи во и ар гу мен то ва но је опи сао анар хи ју на 
про сто ри ма Ста ре Ср би је и де ла Ма ке до ни је, у ко ју се лич но уве рио 
то ком ви ше сту диј ских пу то ва ња. Он за Ђа ко ви цу ка же: Ђа ко ви ца, 
ко ја је 1875. го ди не има ла 167 срп ских ку ћа, да нас их не ма ви ше од 40 
(ове по дат ке да ла ми је срп ска про па ган да ко ја не ма ни ка квог ин те ре
са да уве ћа ва сво је гу бит ке) (...) Због Ар ба на са Сло вен је при мо ран или 
да бе жи или да по ги не и ње гов не ста нак из це лог овог кра ја је пи та ње 
го ди не или не ко ли ко го ди на.51 При бли жно исто број но ста ње срп ских 
до ма ћин ста ва у Ђа ко ви ци по ми ње и ру ски кон зул Ја стре бов. Пре ма 
ње му, 1894. го ди не у њој је би ло око 60 срп ских ку ћа ко је су све би ле 
си ро ти ња, та ко да су и за не знат ну оправ ку цр кве мо ра ли да се за ду
жу ју.52 Пет го ди на доц ни је, пре ма по пи сни ку срп ских до мо ва у Ра-
шко-при зрен ској епар хи ји, ко ји је са ста вио ми тро по лит Ди о ни си је, у 
Ђа ко ви ци их је би ло 70.53

Пр ве го ди не XX ве ка Ђа ко ви цу је об и шао и по зна ти ан тро по ге о-
граф Јев то Де ди јер. Пре ма ње му, она је би ла ти пич ни при мер ар ба на
шке анар хи је, крв не осве те и кр ва ри не, у ко јој сва ки чо век, и ду ћан џи ја 
и онај што пот ки ва во ло ве, има ју уза се мар тин ку или ре вол вер. Град 
је чи ни ло не ко ли ко ма ха ла, а сва ка од њих има ла је сво ју за себ ну чар-
ши ју, јер мно ги услед кр ви, не би сме ли до ла зи ти у за јед нич ку чар ши ју: 
сва ки дан би се уби ја ли. При мет но је би ло од су ство ауто ри те та тур ских 
вла сти, та ко да су од лу чу ју ћи ути цај има ли моћ ни ар ба на шки гла ва ри 
– Ри за беј и Бај рам Цур, ко ји су жи ве ли у утвр ђе ним ка ме ним ку ла ма 
и у сво јој слу жби има ли ка што по сто ти не на о ру жа них мо ма ка, ко ји 
их чу ва ју и ули ва ју страх у ва ро ши и по око ли ни. За хри шћан ски жи ваљ 
за пи сао је да жи ви без ика квих пра ва и без лич не и имов не си гур но сти: 
че сто се де ша ва да по је ди ни оси о ни Ар на у ти уце њу ју бо га те љу де нов ча
но, узи ма ју из хри шћан ских ду ћа на што им тре ба, а не пла ћа ју, оти ма ју 
же не и на по слет ку ис те ру ју са има ња и ку ћа; за то је срп ско ста нов ни
штво оси ро те ло, ма хом пра ва фу ка ра. Ка ко су му са оп шта ва ли раз ли-
чи ти са го вор ни ци, ва рош је има ла око 4.000 ку ћа, од че га је срп ских 
би ло из ме ђу 60 и 130.54 Анар хич ни ка рак тер Ђа ко ви це исто вре ме но 

51 Ду шан Т. Ба та ко вић, нав. де ло, 87.
52 Ђ. Ми кић, нав. де ло, 301.
53 Ко со во и Ме то хи ја у срп ској исто ри ји..., 245.
54 Dr Ј. Де ди јер, Но ва Ср би ја..., 263.
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на гла ша ва и Јо ван Цви јић, за па зив ши оштру по де лу ва ро шког је згра 
на ма ха ле, ко је су, услед крв не осве те, има ле за себ не чар ши је. Ква ли-
фи ку ју ћу је као тур скови зан тиј ски или пра ви бал кан ски тип гра да, он 
је пи сао: Ме ни се де ша ва ло у Пе ћи и Ђа ко ви ци, за вре ме Ту ра ка, да ме је 
је дан зап ти ја смео пра ти ти са мо до кра ја сво је ма ха ле, јер се ни је усу ђи
вао да иде у су сед ну ма ха лу. (...) И због ма лих по во да се уз бу не и на ста је 
па ни ка: пу ца се и че сто по те че крв.55 

Исте го ди не ка да је Де ди јер об и шао Ђа ко ви цу, на стра ни ца ма Ца
ри град ског гла сни ка, не дељ ног ли ста по кре ну тог 14. ја ну а ра 1895. го ди-
не у Ца ри гра ду, ђа ко вич ки учи тељ Ра до ван Ни ко лић об ја вио је јед ну 
оп шир ни ју ре пор та жу, ко ја пред ста вља дра го це ни из вор за про у ча ва-
ње ње них та да шњих дру штве но-еко ном ских и кул тур но-про свет них 
при ли ка. Пи шу ћи о ге о граф ском по ло жа ју гра да он на во ди да ле жи у 
про стра ном и плод ном по љу, а на обе ма оба ла ма јед не ома ње ре ке, а под 
бр дом Ча бром, ко је је сво за са ђе но ви но гра дар ском ло зом и ода кле мо же 
ле по да се ви ди сва Ђа ко ви ца и го то во це ла ка за. (...) Ова ре ка де ли Ђа
ко ви цу на два де ла и на њој има 12 мо сто ва ко ји су при лич но утвр ђе ни 
да им ни нај ве ћи по во дан ни шта не мо же да на ху ди, а два су ста ра и 
вр ло ја ка са че ти ри сво да. (...) На овој ре ци има фа бри ка (та бак ха на) 
за чи ње ње ко жа и ви ше про стих мли но ва. У реч ној ле вој оба ли има ви
ше из во ра на ко ји ма су по диг ну те че сме ко је се ни кад не за му те и во да 
је вр ло до бра за пи ће и здра вље људ ско. Не на во де ћи кон крет не по дат-
ке, Ни ко лић ка же да Ђа ко ви ца по ве ли чи ни и бро ју ста нов ни ка до ла зи 
у дру ги ред ва ро ши Ко сов ског ви ла је та. Ова ко про стра ном чи ни је то 
што је ов де оби чај да сва ка по ро ди ца и за дру га има ве ли ку ку ћу са ви ше 
оде ље ња: за по ро ди цу, мла ђе, при ја те ље и тд. (...) Сва ка ку ћа на дво
ра ни са ули це има по дво је вра та и то јед на не сра змер но ве ли ка, а јед на 
ма ла (ка пи џик). (...) Чар ши ја се де ли на ви ше де ло ва: глав ну, где до ла зи и 
жит на, мар ве ну, ма лу, ће рим ча уш чар ши ју и др вар ску. Глав на и жит
на чар ши ја су на де сној стра ни ре ке, а оста ле на ле вој. Од про свет них 
ин сти ту ци ја у Ђа ко ви ци су по сто ја ле две ме дре се, две ру жди је и ви ше 
ма лих мек те ба, ко је су по ха ђа ла му сли ман ска де ца,56 док су срп ски ма-
ли ша ни основ но обра зо ва ње сти ца ли у јед ној му шкој и јед ној жен ској 

55 Ј. Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске зе мље – осно ве ан тро по ге о
гра фи је, књи га пр ва, Бе о град, 1922, 315.

56 О овим школ ским уста но ва ма ви ди ви ше: Ма џи да Бе ћир бе го вић, „Про-
свјет ни објек ти ислам ске ар хи тек ту ре на Ко со ву“, Ста ри не Ко со ва, VI-VII, При-
шти на, 1972-73, 81-96.
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че тво ро ра зред ној шко ли. Ка то лич ки Ар ба на си (Фан де) има ли су јед-
ну му шку основ ну шко лу. У гра ду је по сто ја ло 16 џа ми ја и јед на пра во-
слав на цр ква („Ус пе ни ја Све те Бо го ро ди це“), а Фан де су вер ске об ре-
де оба вља ли у јед ној при ват ној ку ћи. Ни ко лић пи ше и о раз ви је но сти 
тр го ви не и за нат ства, ис ти чу ћи да је тр го ви на при лич но раз ви је на јер се 
во ди са Со лу ном, Ско пљем и Ска дром. Уво зи се сва европ ска ко ло ни јал на 
и ма ну фак тур на ро ба, а из во зе се: си ро ве и чи ње не ко же (сах ти јан), лој, 
во сак, жи то, па суљ, ја бу ке, ора си и ке сте ни, а осо би то пре ра ђе на сви
ла у пре пре де ним кон ци ма и гај та ни. (...) За на ти су ов де нај глав ни ји: 
пу шкар ски, ко жар ски, тер зи ски и ка за ски (пре ра да сви ле). Сви су ови 
за на ти у ру ка ма Ар на у та, као и тр го ви на, а у ру ка ма Ср ба су ови за на
ти: му тав џиј ски (ткач ки), обу ћар ски, бо ја џи ски, са мар џи ски, ко вач ки, 
све ћар ски, грн чар ски (лон чар ски) и тд. Ар ба на си ри мо ка то лич ке ве ре 
ра де ве ћи ном ку јун џиј ски, зла тар ски и хле бар ски за нат.57 

Го ди не 1902. Са ва Де ча нац, игу ман ма на сти ра Ви со ки Де ча ни и 
доц ни ји епи скоп жич ки, ис так ну та кул тур но-на ци о нал на и про све ти-
тељ ска лич ност, пи сао је да на 4 са та да љи не од ма на сти ра ле жи ва рош 
Ђа ко ви ца у ко јој има пра во слав них Ср ба до мо ва 50.58

Ђа ко ви цу је, у скло пу свог пу то ва ња по бал кан ским про вин ци-
ја ма Осман лиј ског цар ства, 1908. го ди не по хо ди ла Еди та Да рам, 
ан тро по лог, за ни мљи ва али и кон то верз на ен гле ски ња, нај гла сни ји 
ал бан ски ло би ста у сво јој зе мљи с по чет ка XX ве ка.59 Пре ма на во ди-
ма из ње ног пу то пи са Пла нин ска Ал ба ни ја, об ја вље ног 1908. го ди не, 
Ђа ко ви ца је има ла сто ти нак ку ћа пра во слав них Ср ба, ко је су се на-
ла зи ле на су прот ној стра ни гра да од ку ћа ка то ли ка.60 Ис ти ца ла је да 

57 Ђа ко ви ца, Ца ри град ски гла сник, 6. VII 1900.; Ђа ко ви ца, Ца ри град ски гла сник, 
27. VII 1900.

58 С. Де ча нац, По мо зи мо Ви со ким Де ча ни ма, Бе о град, 1902, 22.
59 А. Ра сто вић, „Бри тан ци о Ко сов ском ви ла је ту 1903-1913“, Ко со во и Ме то

хи ја – про шлостса да шњостбу дућ ност, Бе о град, 2006, 102.
60 Да рам је за пи са ла да су ку ће у Ђа ко ви ци би ле са гра ђе не, углав ном, од на-

бо ја, по кри ве не цре пом да их ки ша не би ото пи ла и чи је су стре хе, из истог раз ло га 
би ле при лич но ис ту ре не. Ули це су би ле по сре ди ни по пло ча не кал др мом, а бла то и 
пра ши на на ла зи ли су се са стра не. Кал др му је чи ни ло круп но ка ме ње не пра вил ног 
об ли ка (ka da ne do sta je je dan ka men u kal dr mi, ru pa je do volj no du bo ka da se slo mi no ga), 
а ули це су би ле пре пла вље не пр љав шти ном и смра дом, јер су сви от па ци из ку ћа 
из ба ци ва ни на ули цу. Она је сто га за кљу чи ла да је то раз лог што на ку ћа ма не ма 
про зо ра ко ји гле да ју ка ули ци. – Mr Na ta ša Pet ko vić, Bri tan ci o Sr bi ji 1900. do 1920., 
Be o grad, 1996, 16. 
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су пра во слав ци и ка то ли ци не по вер љи ви јед ни пре ма дру ги ма, док су 
пре ма му ха ме дан ци ма из ра жа ва ли ма ње не по ве ре ња.

От по чи ња њем Пр вог бал кан ског ра та у је сен 1912. го ди не и 
бр зим про до ром је ди ни ца срп ске и цр но гор ске вој ске кроз Ме то-
хи ју, ство ре ни су усло ви за осло бо ђе ње Ђа ко ви це од ви ше ве ков не 
осман лиј ске вла сти. Је дан од пр вих но ви на ра Ср ба ко ји су је по се-
ти ли на кон што су је 22. ок то бра 1912. го ди не за јед нич ки осло бо ди-
ле срп ске61 и цр но гор ске тру пе62, био је Ја ша То мић, рат ни из ве штач 
но во сад ске За ста ве. У сво јој књи зи Рат на Ко со ву и Ста рој Ср би ји 
1912. го ди не, пи сао је: Ђа ко ви ца је по нос Ар на у та. Сре ди ште њи хо
вих гла ва ра и њи хо ве анар хи је. На миг из Ђа ко ви це кад год су и сул та ни 
уде ша ва ли сво ју по ли ти ку. (...) Да нас та по но сна Ђа ко ви ца ле жи пред 
но га ма ср би јан ске и цр но гор ске вој ске. Она се по сле крат ке, али очај не 
бор бе пре да ла срп ској вој сци 22. ок то бра у ве че, а на крат ко за тим је 
и цр но гор ска вој ска пре ко ви со ва Ча бра та ушла у Ђа ко ви цу. На де сној 

61 О осло бо ђе њу Ђа ко ви це бе о град ска По ли ти ка је пи са ла: По што се од мо рио 
код При шти не не ко ли ко да на 6. пук II по зи ва из Дрин ске ди ви зи је II по зи ва пред у зео је 
по крет ка Ђа ко ви ци. У прет ход ни ци ди ви зиј ској био је 5. пук, док је 6. био у глав ни ни. 
Ок то бра 22. (по дат ке да је пре ма сво ме днев ни ку пот пу ков ник г. Жи ван Пе тро вић 
ко ји је 1912. био вод ник у ми тра ље ском оде ље њу 6. пу ка II по зи ва) око 7 ча со ва ди ви
зи ја на па да на Ђа ко ви цу. Ар ти ље ри ја, под ко ман дом пот пу ков ни ка Ми ју шко ви ћа, 
оба си па Ђа ко ви цу шарп не ли ма, док прет ход ни ца при ла зи све бли же ва ро ши. Ва рош 
бра не ба ши бо зуч ке тру пе и на о ру жа ни ме шта ни. Чим се на иви цу ва ро ши за ри је ко ја 
гра на та, пу шке умук ну за не ко ли ко тре ну та ка. Око 12 ча со ва за бор бу се раз ви ја и 6. 
пук. Ба та љо ни ма не ври ра ју као на ка квој мир но доп ској ве жби. При ла зи се све бли же: 
пу шча на ва тра из ва ро ши по ста је све ја ча. Пук до би ја ва тру и с бо ка од јед не гру пе 
Ар на у та. А ка да се пук за др жао и отво рио ва тру на не при ја те ља, по чео је да до би ја 
ва тру и с ле ђа. Деј ству ју Ар на у ти из сво јих ку ћа. (...) Па ипак на свим ку ћа ма ис так
нут и бе ли бар ја ци: знак пре да је и ло јал но сти! А ка да се нај по сле про др ло у те ку ће, 
још су ми ри са ле на ба рут, а у пе пе лу су до го ре ва ли кун да ци пу ша ка ба че них у ва тру. 
(...) Око че ти ри са та по под не ка да је сун це већ за ла зи ло, пу тем од Пе ћи по ја ви ла се 
јед на ја ча ко ло на. На че лу ко ло не ве ли ки бар јак. Се ти ли смо се: то су би ле цр но гор ске 
тру пе. Ка да је че ло пр вог цр но гор ског ба та љо на ула зи ло с јед ног кра ја у Ђа ко ви цу, ле
во кри ло и цен тар 6. пу ка и цео 5. пук већ су би ли про др ли у Ђа ко ви цу уз гро мо гла сно 
'Ура!' Та ко је у са мој ва ро ши до шло до са стан ка срп ске и цр но гор ске вој ске. Је дан део 
тру па Дрин ске ди ви зи је II по зи ва био је оста вљен на по ло жа ји ма око Ђа ко ви це, док 
је оста так сме штен у ме шо ви ти кан то ман у ва ро ши. – „У Бе о град је сти гла пр ва 
пар ти ја за ро бље ни ка“, По ли ти ка, 4. XI 1932, 4.

62 „Рат Цр не Го ре и Тур ске – из вје шта ји са бој ног по ља“, Це тињ ски вје сник, 
90, 25. X 1912, 1.; Вла ди мир Сто јан че вић, Ср би ја 19141918 – се ћа ње на вре ме бо ла 
и по но са, Бе о град, 2006, 24.
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стра ни оба ле Кре не је ср би јан ска вој ска, на ле вој стра ни су Цр но гор ци.63 
(То мић: 1988, 171-172.) Ђа ко ви ца (обе сно гне здо Ар на у тлу ка) је у то 
вре ме, пре ма ње го вим са зна њи ма, има ла око 2.500 ку ћа. За ло кал не 
Ср бе за пи сао је да се ве ћи ном ба ве за нат ством, да има ју шко лу у ко јој 
су на ста ву из во ди ла два учи те ља и цр кву у јед ној ста рој, про стој ку ћи
ци. О оним ма ло број ним ко ји су при па да ли тр го вач ком сло ју ка же да 
су ве о ма имућ ни, али и ште дљи ви (Кад иду у Со лун тр го вач ким по слом, 
по не су хле ба, те и на пу ту и у Со лу ну жи ве је ди но о хле бу и ужи ва ју ако 
још ко ма дић хле ба до не су на траг).64 Пре ма не ким из во ри ма Ђа ко ви ца 
је не по сред но на кон осло бо ђе ња има ла око 2.000 до ма ћин ста ва, од 
че га 116 срп ских и 24 ка то лич ких, а пр ви по пис ста нов ни штва ко ји 
су у ле то 1913. го ди не из вр ши ле срп ске вој не вла сти по ка зао је да је у 
њој жи ве ло 14.500 ста нов ни ка.65 
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Vla dan VI RI JE VIć 

ĐA KO VI CA – “LI VE WIT NESS OF THE RUIN  
OF THE SER bIAN ONE”

Sum mary

Đa ko vi ca, as per the aut hor’s vi ew, be longs to the row of the most im por-
tant Ko so vo-Me to hian towns who se past from the 16th to the 20th cen tury has 
not been en lig hte ned eno ugh. Du ring this chro no lo gic pe riod, Ser bian in ha bi-
tants of Đa ko vi ca and its sur ro un ding we re per ma nently ex po sed to ter ror and 
as si mi la tion pro ces ses − Isla mi za tion and con ver sion to Al ba ni ans. The se pro-
ces ses had be co me espe ci ally in ten se at the be gin ning of the 18th cen tury, whe re 
the de scen ding of the Al ba ni ans from mo un ta i no us are as of the North of Al-
ba nia in the gen tle Me to hian pla ne was no ti ced. That re sul ted in the sup pres-
sion and de mo grap hic dwin dling of the Ser bian po pu la tion, who se num ber was 
pre do mi nantly fal ling down. De spi te all sur vi val-re la ted dif fi cul ti es, Ser bian ele-
ment ma na ged to hold out in Đa ko vi ca un til 1912, that is, awa it the li be ra tion by 
per si sting in the ir fa ith. Dif fi cult po si tion of the Serbs from Đa ko vi ca was the su-
bject of so me ob ser va ti ons of many tra vel-bo ok wri ters, who we re vi si ting it and 
left so me pre ci o us te sti mo ni es. The most con spi cu o us we re the ones writ ten by 
fo re ign pens (Gil fer ding, Ja stre bov, McKen zie and Irby, Dha ram etc), who we re 
asto nis hed by the sub si sten ce, fa ith and per si sten ce of the Serbs from Đa ko vi ca 
to pre ser ve and sur vi ve at the ir fi re pla ces for cen tu ri es. 

Key words: Đa ko vi ca, The Ser bian one, town, Me to hia, Al ba ni ans.

Рад је пре дат 30. ок то бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљења ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.





Сло бо дан Ђ. КеР КеЗ*

Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу

ИДЕ О ЛО ШКЕ ОСНО ВЕ  
АГРАР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ У ОКУ ПИ РА НОЈ  

СР БИ ЈИ И СЕ ЛО ПОД ОКУ ПА ЦИ ЈОМ  
19411945.**

Ап стракт: М. Не дић је обра ћао зна чај ну па жњу на се ло и се ља ке, 
има ју ћи у ви ду њи хо ву број ност, ма су, тра ди ци ју и чи ње ни цу да је се ло 
би ло упо ри ште срп ске др жа ве у про шло сти. У број ним го во ри ма и при-
ли ка ма Не дић се обра ћао се ља ци ма. У њи ма је ви део глав не про из во ђа че 
хра не, љу де ко ји ће сво јим ра дом на њи ва ма оне мо гу ћи ти глад. Ста ле шки 
кон цепт др жа ве у Не ди ће вој Ср би ји за сни вао се, за раз ли ку од Не мач ке, 
на сна зи се ља штва. Су прот но на ци о нал-со ци ја ли стич кој док три ни и по-
ли тич кој прак си у обла сти агра ра, у Ср би ји је зна чај на па жња би ла по све-
ће на за дру гар ству, ко је је тре ба ло да има вр ло зна чај ну уло гу у све у куп ној 
аграр ној по ли ти ци. 

Кључ не ре чи: аграр на по ли ти ка, иде о ло ги ја, оку па ци ја, на ци о нал со-
ци ја ли зам, по љо при вре да, ста ле шка ор га ни за ци ја, се ља ци, се ло, про па-
ган да, за дру гар ство. 

Оку пи ра на Ср би ја је за Тре ћи рајх пред ста вља ла аграр ни про стор 
ко ји је са оста лим зе мља ма Ју го и сто ка био зна ча јан део Ве ли ког не мач-
ког при вред ног про сто ра. Све је то тре ба ло да бу де у функ ци ји не мач ког 
рат ног на по ра. Не ди ће во схва та ње се ла и се ља штва, се ља штво је чи ни ло 

УДК 94:338.43(497.11)"1941/1945"

* Ван ред ни про фе сор, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Ни шу
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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ско ро 80% ста нов ни штва, про из и ла зи ло је из ње го ве кон зер ва тив не по-
ли тич ке фи ло зо фи је, али и чи ње ни ца да је оп ста нак мо гућ са мо ако се ло 
одр жи Ср би ју, и не мач ких зах те ва за по ве ћа њем по љо при вред не про из-
вод ње. Ово схва та ње је по ду дар но са не мач ким схва та њем да Ср би ји ни је 
по тре бан раз вој ин ду стри је. Да је Не мач ка ви де ла у Ср би ји са мо аграр ни 
при ве зак, нај бо ље го во ре де мон та же, већ пр вих ме се ци ра та, по је ди них 
ин ду стриј ских обје ка та у Ср би ји, Вој но-тех нич ког за во да у Бе о гра ду, 
Вој но-тех нич ког за во да у Чач ку и Ла за рев цу, Ви ста да (Ва љев ска ин ду-
стри ја Стан ко вић а.д.) у Ва ље ву, Оби ли ћа у Кру шев цу, итд. 

На ци о нал со ци ја ли зам је у аграр ној по ли ти ци кри ти ко вао при ла зе 
и ре ше ња ли бе рал не еко но ми је и ли бе рал ног ка пи та ли зма, под вр га-
ва ју ћи, пре све га, аграр ин те ре си ма на ци је и сма тра ју ћи аграр ну по-
ли ти ку де лом оп ште на род не и др жав не по ли ти ке. По љо при вре да је 
ста вље на у слу жбу на ци о нал со ци ја ли зма, са ци љем да се ство ри „еко-
ном ски ја ка, ду хов но и мо рал но здра ва и фи зич ки сна жна на род на 
це ли на“.1 На ци о нал со ци ја ли зам је од ба ци вао и уче ње о тр жи шту као 
сто же ру при вре де и о су ко бу еко ном ских ин те ре са као ње ном ре гу ла-
то ру. На су прот то ме, аграр ни ин те ре си мо ра ли су да се под ре де на-
род ним. Тим по во дом Да ни ло Гре го рић пи ше: „Аграр на по ли ти ка се 
има ру ко во ди ти зах те ви ма, ко ји про из и ла зе из ње го вих схва та ња о ор-
ган ско ме скло пу дру штва, о по ве за но сти ста ле жа и о при ма ту оп штег 
ин те ре са над по је ди нач ним. Аграр ној по ли ти ци на ци о нал но га со ци ја-
ли зма ни је циљ да аграр уна пре ди сам за се бе, да му по ве ћа рен та би ли-
тет ње га ра ди. Он те жи за тим да од ње га на пра ви ин стру ме нат сво је 
оп ште на ци о нал не по ли ти ке. Не сум њи во ње го ва аграр на по ли ти ка ра-
ди што ин тен зив ни је на уна пре ђи ва њу се ла. Али мо ти ви, пу те ви и ци-
ље ви су пот пу но раз ли чи ти од мо ти ва пу те ва и ци ље ва ли бе ра ли стич-
не по ли ти ке, за то што су по ста вље ни у од нос пре ма оп ште по ли тич ким 
ин те ре си ма на ци је, а не пре ма ја ча њу са ме по љо при вре де као та кве“.2

На ци о нал со ци ја ли стич ка аграр на по ли ти ка је гле да ла ди ја ме трал-
но су прот но на зна чај зе мљо рад ње у од но су на ли бе ра ли зам. На и ме, 
ли бе ра ли зам је ви део у се лу еко ном ску чи ње ни цу, а у зе мљо рад њи еко-
ном ску де лат ност усме ре ну на по сти за ње до би ти. На ци о нал со ци ја ли-
зам, пак, ви ди у зе мљо рад њи „ста леж ис хра не“. Д. Гре го рић је пи сао: 
„Зе мљо рад ња по ста је но си о цем од го вор не функ ци је на род не ис хра не. 

1 Д. Гре го рић, еко ном ска и со ци јал на по ли ти ка на ци о нал но га со ци ја ли зма и ње
не док три нар не осно ве (док тор ска рас пра ва), Бе о град, 1936, 190.

2 Исто, 191.
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Циљ њен не ле жи у по сти за њу што ве ће до би ти, већ у по сти за њу што 
ве ће про дук тив но сти, у што бо љем под ми ре њу на род них по тре ба за 
хра ном. Ко ри сник аграр не по ли ти ке ни је са мо по љо при вред ник већ 
це ли на род. Зе мљо рад ња, од но сно по љо при вред на де лат ност, има би-
ти усме ре на у прав цу по сти за ња нај ве ће мо гу ће до би ти за це ли ну на-
ро да. На ци о нал ни со ци ја ли зам не же ли ти ме да ство ри од зе мљо рад-
ни ка при вред ни ка, ко ји је оп те ре ћен са мо ду жно сти ма и це лу сво ју 
за ра ду тре ба да жр тву је дру штву. На про тив, он се ста ра да зе мљо рад-
ни ку обез бе ди што си гур ни ју еко ном ску ег зи стен ци ју. Но, он то не 
чи ни за то, што сма тра да зе мљо рад ни ка као та квог тре ба да уна пре ди, 
без об зи ра, па и на ште ту оста лих дру штве них ре до ва. Све на ци о нал но 
со ци ја ли стич не ме ре за уна пре ђи ва ње се ла и зе мљо ра да, дик ти ра не су 
уве ре њем, да је ра ди на род не це ли не и ње но га про спе ри те та нео п хо-
дан сна жан и здрав зе мљо рад нич ки ста леж“.3

На ци о нал со ци ја ли стич ка аграр на по ли ти ка раз ли ко ва ла се од свих 
до та да шњих аграр них по ли ти ка ира ци о нал ном ве зом из ме ђу на ро да и 
зе мље. Ира ци о нал ни фак тор у тој аграр ној по ли ти ци игра пре суд ну уло-
гу. Та ко, на ци о нал со ци ја ли зам сма тра да са мо ве за са зе мљом мо же обез-
бе ди ти тра јан из вор на род ног здра вља и сна ге. На овај на чин, ве зу ју ћи 
се ља ка за зе мљу, на ци о нал со ци ја ли зам же ли да од ње га на пра ви чу ва ре 
кул ту ре, ра сних схва та ња и чи сто те ра се. Ова кво схва та ње, ко је из ла зи 
из окви ра ра ци о нал них при вред них и по ли тич ких мо ме на та, пред ста вља 
су шти ну аграр не по ли ти ке на ци о нал со ци ја ли зма, одва ја ју ћи се ља ка од 
по љо при вред ни ка и од луч но тра же ћи очу ва ње и ја ча ње се ља ка и ње го ве 
ве зе са зе мљом. Ова ква аграр на по ли ти ка је, у ства ри, се љач ка по ли ти ка, 
по ли ти ка се ља ка, пре све га, а ма ње по ли ти ка по љо при вред ни ка. Пре ма 
на ци о нал со ци ја ли зму, се љак чу ва крв, ра су и ка рак тер на ро да. Ге не ра-
ци ја ма ве зан за зе мљу, а гле да ју ћи у њој не пред мет за оства ри ва ње што 
ве ће до би ти за се бе, ве ћу си гур ност и мо гућ ност обез бе ђе ња жи во та за 
сво је по том ство, се љак пред ста вља по се бан обје кат, по себ не бри ге на ци-
о нал со ци ја ли зма. За те ме ље сво је ра сне по ли ти ке, на ци о нал со ци ја ли зам 
сма тра ра сно-би о ло шке осно ве се ла, с јед не, и ње го ве ду хов не осно ве, с 
дру ге стра не. А пре вас ход ни за да так ње го ве по ли ти ке пре ма се лу са др-
жан је у те жња ма да се се лу обез бе ди при вред на ег зи стен ци ја, не го ва-
ње ње го вих оби ча ја и бри га за обез бе ђи ва ње не за ви сно сти од тр жи шних 
про ме на, као и бри га за одр жа ва ње чи сто ће се љач ке ра се.4

3 Исто, 191-192.
4 Исто, 193-195.
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Ста ле шка ор га ни за ци ја по љо при вре де по ста вље на је у Не мач-
кој За ко ном од 13. сеп тем бра 1933. го ди не. Тим За ко ном це ло куп на 
аграр на по ли ти ка ста вље на је у ру ке пред став ни ка ста ле жа ис хра не, 
од но сно др жав ног ор га на, ко ји је био над ле жан за спро во ђе ње аграр-
не по ли ти ке и упра вљач ста ле жа. Ор га ни за ци ја ста ле жа ис хра не ре-
гу ли са на је спро вод бе ним за кон ским про пи си ма до не тим од 1933. 
до 1935. го ди не. На че лу ста ле жа ис хра не ста јао је зе маљ ски се љач-
ки во ђа, ко га је по ста вљао шеф др жа ве. Под ње го вом не по сред ном 
упра вом на ла зи ла се це ло куп на струк ту ра ста ле жа ис хра не. Нај ви ше 
ор га ни за ци је ста ле жа ис хра не су би ли Штаб зе маљ ског се љач ког во-
ђе и ње гов Управ ни уред. Штаб зе маљ ског се љач ког во ђе ра дио је на 
пи та њи ма ко ја су се од но си ла на вр хов но вођ ство ста ле жа и био је са-
ста вљен од ње го вих ужих са рад ни ка. Вр хов но ад ми ни стра тив но над-
ле штво ста ле жа ис хра не био је Управ ни уред ко ји се де лио на 5 оде ље-
ња. Пр во оде ље ње је би ло ад ми ни стра тив но, дру го се ба ви ло се ља ком 
као чо ве ком, у до ме ну тре ћег је би ла тр жи шна по ли ти ка, че твр то се 
ба ви ло се љач ким га здин ством, а пе то на род ним се љач ким оби ча ји ма. 
По ред ових ин сти ту ци ја, у ор га ни за ци ји ста ле жа ис хра не по сто ја ли 
су још и дру ги ор га ни: Зе маљ ски се љач ки са вет, Зе маљ ски се љач ки са-
бор и Зе маљ ски се љач ки кон грес. У Зе маљ ски се љач ки са вет ула зи ла 
су ли ца ко ја је од ре ђи вао зе маљ ски се љач ки во ђа, у Зе маљ ски се љач ки 
са бор функ ци о не ри ста ле жа ис хра не, а у Зе маљ ски се љач ки кон грес 
ула зи ли су пред став ни ци се ља ка из це ле зе мље. Ста леж ис хра не био 
је ор га ни зо ван на те ри то ри јал ном прин ци пу – имао је 19 по кра јин-
ских, од но сно об ла сних, се љач ких ор га ни за ци ја, ко је су се де ли ле на 
од ре ђен број окру жних се љач ких ор га ни за ци ја. Основ на ор га ни за ци-
о на је ди ни ца ста ле жа ис хра не би ла је ме сна се љач ка ор га ни за ци ја. У 
не ким окру зи ма по сто ја ле су и сре ске ор га ни за ци је ста ле жа ис хра не. 
На че лу по кра јин ске ор га ни за ци је ста јао је об ла сни се љач ки во ђа; ње-
гов Управ ни уред се та ко ђе де ли на пет оде ље ња (као и Управ ни уред 
зе маљ ског се љач ког во ђе). И у по кра јин ској ор га ни за ци ји ста ле жа ис-
хра не по сто ја ли су се љач ки са ве ти, са бо ри и кон гре си. Окру жне ор га-
ни за ци је има ле су исту ор га ни за ци о ну струк ту ру и би ле су пот чи ње не 
окру жним се љач ким во ђа ма, док сре ске ор га ни за ци је ста ле жа ис хра не 
ни су има ле сво је уре де, већ са мо сре ске се љач ке во ђе без ад ми ни стра-
тив них функ ци ја. На че лу ме сних се љач ких ор га ни за ци ја, ко је ни су 
има ле оде ље ња, на ла зи ле су се ме сне се љач ке во ђе, итд.5

5 Исто, 201-202.
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Не мач ки си стем ста ле шке ор га ни за ци је у овој обла сти (у ста ле жу 
ис хра не) раз ли ко вао је че ти ри основ не гру пе чла но ва: 

„1)  Ли ца, ко ја не по сред но ра де у по љо при вред ној про из вод њи; 
ова мо спа да ју вла сни ци, за куп ци, ко ри сни ци свих вр ста по-
љо при вред них га здин ста ва, чла но ви њи хо вих по ро ди ца и рад-
ни ци, на ме ште ни ци или чи нов ни ци ко ји уче ству ју у по љо при-
вред ној ра ди но сти; 

2)  Зе мљо рад нич ке за дру ге, и то ка ко по је ди не за дру ге та ко и њи-
хо ви са ве зи и њи хо ве ре ви зиј ске ор га ни за ци је; 

3)  Фи зич ка и прав на ли ца, ко ја се ба ве се о ском тр го ви ном или 
пре ра дом и до ра дом по љо при вред них про из во да; и 

4)  Са ве зи и кор по ра ци је, ко ји као та кви ула зе у ста леж ис хра не. 
То су, углав ном при ват не уста но ве, чи ји ци ље ви зах те ва ју да 
сто је под кон тро лом ста ле жа ис хра не. Ова мо ула зе ра зни жен-
ски са ве зи, чи ји је де ло круг се ло, до ма ћич ке шко ле, са вез бо ле-
снич ких бла гај ни, дру штво за уна пре ђи ва ње уну тра шње ко ло-
ни за ци је и др.“6

Ова ко све о бу хват ну ор га ни за ци ју ста ле жа ис хра не на ци о нал со-
ци ја ли стич ка док три на је сма тра ла ну жном ка ко би се мо гла во ди ти 
ди ри го ва на тр жи шна по ли ти ка, ко ја је пред ста вља ла осно ву ње го ве 
по љо при вред не по ли ти ке и од лу чан по ку шај ели ми ни са ња тр жи шних 
за ко на и пра ви ла из ове, вр ло ва жне при вред не гра не.

Ста ле шки кон цепт др жа ве у „Не ди ће вој Ср би ји“ за сни вао се, за 
раз ли ку од Не мач ке, на сна зи се ља штва. Су прот но на ци о нал со ци ја-
ли стич кој док три ни и по ли тич кој прак си у обла сти агра ра, у Ср би ји 
је зна чај на па жња по све ће на за дру гар ству, ко је је тре ба ло да има вр-
ло ва жну уло гу у све у куп ној аграр ној по ли ти ци. У Не мач кој, пак, за-
дру гар ство је би ло се кун да ран фак тор у по љо при вре ди. У про шло сти 
и са вре ме но сти, тра ди ци ја за дру гар ства, „би ла је ре зер ви са на“ за сло-
вен ске зе мље, на ро чи то Ру си ју, Ср би ју и Бу гар ску. На за па ду Евро пе, 
за дру гар ство је би ло са мо еко ном ски чи ни лац, од но сно је дан од об ли ка 
еко ном ског удру жи ва ња. На ци о нал со ци ја ли зам ни је уки дао за дру жне 
ис ти ту ци је, али су оне има ле не знат ну уло гу. Ула зи ле су у не мач ку „ста-
ле шку згра ду“, али као фак тор без ве ћег зна ча ја. Уко ли ко је у Не мач кој 
по сто ја ла кре дит на за дру га, она је ви ше на ли ка на се о ску бан ку не го на 
за дру гу, док су пре ра ђи вач ке за дру ге жи ве ле као је дан од об ли ка еко-
ном ског удру жи ва ња. Јед ном реч ју, у Не мач кој за дру гар ство ни је би ло 

6 Исто, 203-206.
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из ра же ни со ци јал ни чи ни лац, тј. тра ди ци о нал ни об лик дру штве ног жи-
во та, што је би ло ка рак те ри стич но за сло вен ски свет.

Не дић је обра ћао зна чај ну па жњу на се ља ке, има ју ћи у ви ду њи-
хо ву број ност, ма су, тра ди ци ју и чи ње ни цу да је се ло би ло упо ри ште 
срп ске др жа ве у про шло сти. У број ним го во ри ма и по ру ка ма Не дић 
се обра ћао се ља ци ма. По ред из не тих, објек тив них фак то ра, Не дић је 
у се ља ци ма ви део глав не про из во ђа че хра не, љу де ко ји ће сво јим ра-
дом на њи ва ма оне мо гу ћи ти глад. Тра жио је од се ља ка да за се ју сво ја 
по ља и да ра чу на ју на по моћ „др жа ве“. У ци љу ста па ња и из јед на ча ва-
ња са се ља ци ма, ко је је го то во иден ти фи ко вао са срп ским на ро дом, 
на зи вао их је „бра ћом“. Ја ну а ра 1942. го ди не да је им са ве те и зах те-
ва да га слу ша ју: „Ето то вам је мој дру ги са вет, брат ски и ро ђач ки, 
искрен и не ко ри сто љу бив. Ви сте ме пре по слу ша ли, ни сте се по ка-
ја ли; по слу шај те ме и са да. Ја знам да ће они из Лон до на ре ћи: да сам 
из дај ник, јер вас са ве ту јем да оста не те мир ни. Они вам го во ре да се 
бу ни те и ги не те. Ја вам ве лим да ра ди те. Наш је спас са мо у ра ду. Они 
вас са ве ту ју: да не ра ди те, јер то ни је ра ди вас. Ја вам ова ко го во рим 
што вас во лим и што знам ка ко вам је, јер сам ме ђу ва ма и са ва ма за-
јед но, а они вас са ве ту ју да ги не те њих ра ди. Ја вам обе ћа вам мир но, 
рад но про ле ће; они вас ху шка ју тај но и јав но, да вам про ле ће бу де 
кр ва во, да опет Ср би јом за вла да ја ук и пи сак, да се по се ју зга ри шта 
и гро бља, да за вла да сву да са мо цр на смрт. Ја знам да ви то не ће те. 
Ја знам да ви про кли ње те оне од ро де и де цо кра ди цу, ко ји тр гу ју са 
срп ским све ти ња ма по Лон до ну. Ви зна те да вам ја го во рим из ва ше 
сре ди не, по зна ва ју ћи и ва ше же ље и ва ше не во ље и зна ју ћи шта је по 
срп ски на род за са да ко ри сно, а они из Лон до на под ми ру ју не срп ске, 
већ ту ђе ин те ре се и ту ђе ра чу не.

За то, дра га бра ћо се ља ци, про ле ће не тре ба да бу де кр ва во по вас, 
ка ко же ле они из Лон до на, но ко ри сно, срп ско про ле ће, пу но ра да, 
бла го ста ња и сре ће. Знам да ће те ово дру го иза бра ти по си ли ва шег 
чи стог, ни чим не ока ља ног, здра вог се љач ког ра зу ма“.7

Све стан ко ли ко Ср би ја за ви си од се ла, ге не рал Не дић за по ма же 
да оста ну вер ни зе мљи и да не на пу шта ју се ло: „Не на пу штај те се ло и 
зе мљу; не за не ма руј те зе мљо рад њу, се о ску при вре ду и сво ју про из вод-
њу; и не од ри чи те се по зи ва ко ји вам је од ота ца у на сле ђе остао. Не 
тре ба да за бо ра ви те: Ва ше је за ни ма ње нај леп ше и нај пле ме ни ти је. То 
је за ни ма ње нај са мо стал ни је од свих дру гих и нај ко ри сни је од мно гих 

7 Го во ри ге не ра ла Ми ла на Не ди ћа, пред сед ни ка Срп ске вла де, Бе о град, 1943, 62-63.
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дру гих. Зе мљо рад ник је у исти ни сло бо дан чо век. Сло бо дан по то ме 
што је у ста њу да сам сте че све што му је за жи вот по треб но.

Тај сло бо дан жи вот не за ме њуј те ни ко јим дру гим.
Не иди те у град на рад, кад вас у се лу већ оче ку ју то ли ки зе мљо рад-

нич ки и при вред ни по сло ви.
Не ба ви те се спе ку ла ци јом: не на пу штај те свој по сао, да би сте у 

сво ме или не ком дру гом се лу ку по ва ли жи вот не на мир ни це, па их по-
сле у гра ду два или три пу та ску пље пре про да ва ли.

То је ис ко ри шћа ва ње гра да и ве ли ке не во ље град ског ста нов ни-
штва, док су, у ово те шко до ба, за све нас, се ло и град ду жни да јед но 
дру гог при хва те и уза јам но по мог ну. Та ква се тр го ви на не при ли чи 
че сти том се ља ку, бра ту Ср би ну и пра вом до ма ћи ну. Она је штет на и 
се лу и гра ду.

До но си те у град и про да ји те са мо оно што сте са ми про из ве ли.
Оста ни те вер ни зе мљи сво јој и сво ме ра ду на се лу. Та мо сте ви као 

гра ђа ни нај сло бод ни ји и као при вред ни ци нај ја чи.
Оста ни те где сте, чу вај те сво ју зе мљу, че ли чи те на њој сво ју сна гу 

ра дом без пре да ха. Учи ни те је стал ним из во ром бо гат ства и сво га и 
сво је мно го на па ће не Отаџ би не, Мај ке Ср би је.

Сна га на ше зе мље и ње на жи вот на си ла за ви сна је од при вред ног 
бла го ста ња и од ва ше при вр же но сти на њој.

Зе мља ва ша је ваш по нос, ва ше бо гат ство. Об ра ди те је да нас у сми-
слу уче ња ко је смо вам да ли кроз свој по љо при вред ни план – об ра ди те 
и нај ма њи ку так сво је сло бод не зе мље, та ко да би сте и оту да до би ли 
што ве ће ко ри сти“.8

У пи та њу је би ла бор ба за хлеб и жи вот, у вре ме ве ли ке оску ди-
це хра не, сла бе об ра де зе мље, ме те жа, ве ли ких ми гра ци о них кре та ња. 
Оту да ће ав гу ста 1942. го ди не, зах тев за хле бом и ра дом, Ми лан Не дић 
по ста ви ти као пи та ње на ци о нал ног до ка зи ва ња и људ ско сти, ис ти чу-
ћи: „До ла зи час, бра ћо зе мљо рад ни ци, да по ка же те да сте Ср би, да сте 
љу ди. Од ва ше чо ве чан ске са ве сти, од ва шег срп ског осе ћа ња, од ва-
шег ро до љу бља за ви си да ли ће бит ка за срп ски хлеб на су шни би ти у 
пот пу но сти до би је на. Јер ако ви зе мљо рад ни ци, све до јед но га, не бу-
де те је дан део ви шка ва ше про из вод ње, ко је ће вам се пла ти ти, по ште-
но пре да ли на шим над ле жним вла сти ма, он да је си гур но да ће у јед ном 
де лу срп ског на ро да на сту пи ти глад, а мо жда и уми ра ње од гла ди“.9

8 Исто, 106-107.
9 Исто, 139.
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По љо при вре да је у кви слин шкој Ср би ји би ла је дан од нај зна чај ни-
јих управ них ре со ра. Ма да Уни вер зи тет у Бе о гра ду ни је зва нич но ра-
дио за вре ме ра та, ка те дра за по љо при вре ду је би ла об но вље на ка ко би 
да ва ла струч не са ве те Ми ни стар ству по љо при вре де и на род не ис хра-
не.10 За раз ли ку од Тре ћег рај ха, у Ср би ји се за др жа ло (са гла сно ве ли-
кој тра ди ци ји) 3.899 за дру га, са 353.219 чла но ва (пред рат их је би ло 
5.284 са 563.287 чла но ва).11 Рад ових за дру га ко ор ди ни рао је Глав ни 
за дру жни са вез. При да ју ћи ве ли ку па жњу по љо при вред ној про из вод-
њи у оку пи ра ној Ср би ји, на пред лог ше фа При вред ног шта ба вој ног 
за по вед ни ка у Ср би ји, Не ди ће во Ми ни стар ство по љо при вре де и на-
род не ис хра не се из дво ји ло из са ста ва Ми ни стар ства на род не при-
вре де и на ста ви ло да де лу је као по се бан ре сор.12 Ма ја 1943. го ди не за 
пред сед ни ка Глав ног са ве за срп ских зе мљо рад нич ких за дру га, име но-
ван је др Та на си је Ми тро вић, ко ји је био ре дов ни про фе сор По љо-
при вред ног фа кул те та на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. И оста ли чла но ви 
овог ко ор ди ни ра ју ћег те ла, та ко ђе су би ли афир ми са ни по љо при вред-
ни струч ња ци.13

Оде ље ње за „др жав ну про па ган ду“, при Пред сед ни штву Ми ни-
стар ског са ве та, на че лу са Ђор ђем Пе ри ћем, ор га ни зо ва ло је сла ње 
еки па пре да ва ча по окру зи ма и сре зо ви ма Ср би је да др же пре да ва ња и 
да на гла ша ва ју да је се ља штво „нај на пред ни ји слој дру штва“ у Ср би ји. 
У свој ству пре да ва ча по ја вљи ва ли су се про свет ни рад ни ци, све ште-
ни ци, пред сед ни ци оп шти на, сре ски и окру жни на чел ни ци, чла но ви 
Не ди ће ве вла де. Не дић је, сем пу тем го во ра, оп штио са се ља ци ма и 
при је мом у Бе о гра ду „ви ђе ни јих се о ских до ма ћи на“, са те ри то ри је 
це ле Ср би је. Ње го ви го сти би ли су, 28. мар та 1942. го ди не, се ља ци 
из Ма чве; 17. апри ла 1942. го ди не, се о ски до ма ћи ни из По це ри не и 
Там на ве; 29. апри ла 1942. го ди не, се о ски до ма ћи ни Ко лу ба ре; 19 ма ја 
1942. го ди не, се ља ци из ужич ког кра ја; 22. ма ја 1942. го ди не, се ља ци 
из рам ског, по жа ре вач ког и го лу бач ког сре за; 8. ав гу ста 1942. го ди-
не, се ља ци из тр нав ског и љу бић ког сре за; 13. де цем бра 1942. го ди не, 
се о ски до ма ћи ни из Ра си не, а 27. де цем бра 1942. го ди не, се ља ци из 

10 М. Бор ко вић, Кон тра ре во лу ци ја у Ср би ји, Кви слин шка упра ва 19431944. књ. 
2, Бе о град, 1979, 16.

11 Но во вре ме, бр. 40, 26. ју ли 1941; Срп ско се ло, бр. 19, 10. ја ну ар 1942.
12 АВИИ, НА, ф. 2, рег. бр. 1/1. – На ред ба вој ног за по вед ни ка у Ср би ји, 26. 

ју ли 1941.
13 М. Бор ко вић, нав. де ло, 18.
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тр сте нич ког сре за.14 До ова квих су сре та до ла зи ло је и то ком 1943. и 
1944. го ди не, тј. све до осло бо ђе ња Ср би је.

У свом ме мо ран ду му, ко га је 1. ја ну а ра 1943. го ди не (два ме мо-
ран ду ма) упу тио вој ном за по вед ни ку у Ср би ји, Па у лу Ба де ру, Ми лан 
Не дић из но си мо ти ве ова квих су сре та са се ља ци ма и из нај у да ље ни јих 
де ло ва Ср би је.

„Про жет не ми нов ном по тре бом чвр сте и до бро сми шље не ор га-
ни за ци је, ко ја би нај бо ље од го ва ра ла ду ху и жи вот ним усло ви ма срп-
ског на ро да, по чео сам, од мах по мом сту па њу на власт, да по зи вам 
нај бо ље љу де, до ма ћи не и на ци о нал но све сне еле мен те из свих де ло-
ва Ср би је и сту пио сам с њи ма у кон такт. Же ља ми је би ла да на тај 
на чин ус по ста вим жи ву и не по сред ну ве зу из ме ђу срп ског на ро да и 
мо је вла де. Нај у глед ни ји до ма ћи ни, чак из нај у да ље ни јих кра је ва Ср-
би је, ода зи ва ли су се мо јим по зи ви ма, без об зи ра на опа сно сти ко ји ма 
су се из ла га ли. До шли су у Бе о град, где су не ко ли ко да на оста ли као 
мо ји лич ни го сти. Они су се јед но ду шно са гла си ли са мном у оце ни 
са да шње си ту а ци је срп ског на ро да и ње них нај хит ни јих и нај не о дло-
жни јих по тре ба“.15

У окви ру Не ди ће ве „план ске по ли ти ке“ по ве ћа ва ње по љо при-
вред не про из вод ње, на чи на ко ри шће ња и чу ва ња про из во да, на чел ник 
Ужич ког окру га, сво јом На ред бом од 6. ав гу ста 1942. го ди не, зах те ва: 
„Да се цео ово го ди шњи при нос ку ку ру за, пше ни це, јеч ма, ра жи, зо би, 
круп ни ка, хељ де, као и дру гих њи ма слич них зе мљо рад нич ких про из во-
да, на нај е ко но мич ни ји на чин ис ко ри сти, во де ћи при то ме стро го ра-
чу на, да се нај па жљи ви је при ку пи и скло ни на си гур но ме сто, у до бре 
ам ба ре и та ва не; Да се све про из ве де но по вр ће у овој го ди ни при ку пи 
на нај бо љи на чин, пре ра ди и спре ми за на сту па ју ћу зи му; Да се ово го-
ди шњи род шљи ва, ја бу ка, кру ша ка и дру гог во ћа што ви ше пре ра ди у 
хран љи ве воћ не пре ра ђе ви не; већ са да тре ба ми сли ти и по бри ну ти се 
да се у што ве ћој ме ри за се ју ози ми усе ви: пше ни ца, је чам, раж, овас, а 
од по вр ћа: спа наћ, итд.“16 У истом сми слу, да ва ни су, у но ви на ма, број-
ни са ве ти се ља ци ма шта тре ба да ра де у по је ди ним ме се ци ма то ком 
го ди не. У члан ку „Шта тре ба да ра ди се љак у сеп тем бру“, на во ди се: 

14 Но во вре ме, 29. март 1942; 18. април 1942; 30. април 1942; 20. мај 1942; 23. 
мај 1942; 9. ав густ 1942; 13. де цем бар 1942; и 27. де цем бар 1942.

15 АВИИ, Ми кро те ка, НАВ-Н-Т-501, рол. 256, мф. 907 – 923.
16 ИАУ, збир ка пла ка та, про гла са и об ја ва 1941-1945. – На ред ба на чел ни ка 

Окру га ужич ког, 6. ав густ 1942.
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„На до му: до вр ша вај за по че те гра ђе вин ске ра до ве; при пре мај се ме за 
је се њу се тву и ис пи тај кли ја вост; три је ри ши се ме пре се тве и за пра ши 
га; при пре ми спра ве за об ра ду зе мље и се тву ози мих усе ва и опра ви 
их; опре ми и опра ви су шни це за су ше ње шљи ва, др ва и оста ло по треб-
но и поч ни са су ше њем; Код сто ке и жи ви не: сто ку пра вил но хра ни и 
не гуј; уче ствуј са при плод ним гр ли ма на из ло жба ма ко је ор га ни зу је 
по дру жни ца Срп ског по љо при вред ног дру штва, за дру га или ко ја дру-
га ор га ни за ци ја; хра ни обил ни је жи ви ну да би се бо ље снаб де ла пер јем 
и да би бо ље но си ла за вре ме зи ме; но ви ку ку руз не мој да ва ти жи ви ни 
јер ће од ње га да уги не; На њи ви, ли ва ди и па шња ку: ва ди, при би рај и 
сме штај кром пир у про сто ри је ко је су сла бо осве тље не и у ко ји ма има 
до вољ но про ма је; бе ри ку ку руз, су ши га ако ни је пот пу но до зрео, и 
сме штај га у кош; се ци ку ку ру зо ви ну, ве зуј је у сно по ве и са де вај у ку-
пе или сец кај и ме шај са зе ле ном хра ном и пу ни си лос ја ме; сеј ози ми 
гра шак и гра о ри цу у ме ша ви ни са ози мим ов сом или пше ни цом; сеј 
ози ми лан; ко си и ску пљај ота ву, лу цер ку и де те ли ну; У ба шти: пра ши 
и за ли вај по вр ће ако је по треб но; при би рај се ме од зре лих пло до ва; од 
зре лог па ра дај за ку вај со ко ве и пек мез и су ви шне ко ли чи не унов ча вај; 
до вр ши се тву спа на ћа, са ла те, ози мог гра шка; сеј лу ко ве и ја го де; У 
воћ ња ку и ра сад ни ку: до вр ши ка ле мље ње воћ них мла ди ца у ра сти лу; 
спре мај зе мљу, раз ме ра вај и ко пај ја ме за са ђе ње во ћа ка и на ру чуј по-
треб не сад ни це; зре ло во ће бе ри и оно ко је се мо же чу ва ти сме штај у 
по де сне ода је, а оста ло унов ча вај, су ши или ку вај; при ку пљај се ме оних 
во ћа ка, ко је ра ни је ни си при ку пио; при пре ми зе мљу за се тву се ме на, 
или ако хо ћеш да га се јеш у про ле ће, при пре ми све што је по треб но 
за стра ти фи ко ва ње; У ви но гра ду и по дру му: при пре ми вин ске су до-
ве, по треб не спра ве и алат за бер бу и пре ра ду гро жђа; пе ри, за па руј 
и сум по ри ши вин ску бу рад, ба чве и ка це; ис пи туј ко ли чи ну ше ће ра у 
гро жђу и поч ни бер бу кад гро жђе бу де пот пу но зре ло; по друм спре-
ми, опе ри и дез ин фи куј па ље њем сум по ра; На пче лар ни ку: пре гле дај 
ко шни це и ва ди су ви шне ко ли чи не ме да; при пре ми по тре бан ма те ри-
јал за узи мља ва ње пче ла, итд.“17

Све ове ме ре и Не ди ће ва удва ра ња срп ском се лу и се ља штву ма-
ло су по ма га ла у од ба ци ва њу по ли ти ке при нуд ног от ку па, иза зи ва ју-
ћи не за до вољ ство се ља ка. Се ло је би ло све сно да је Не дић из вр шни 
ор ган не мач ке оку па ци о не по ли ти ке за екс пло а та ци ју се ла, не за ви-
сно од ин тер них не спо ра зу ма кви слин шке вла де и При вред ног шта ба  

17 Срп ски на род, 4. сеп тем бар 1942.
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вој ног за по вед ни ка у Ср би ји о раз ре зу но вих ко ли чи на жи та, од но-
сно њи хо вог из во за из Ср би је у Тре ћи рајх.18

Не ди ће ва вла да пре шла је на план ску по љо при вред ну про из вод њу 
17. фе бру а ра 1942. го ди не. На ред бом о план ској про из вод њи ис ти ца-
ло се сле де ће: „У свр ху по ја ча ња и оси гу ра ња по љо при вред не про из-
вод ње, сви вла сни ци зе мље по се ли ма и гра до ви ма оба ве зни су да у 
1942. го ди ни об ра де или да ду у за куп сво ју по љо при вред ну по вр ши-
ну спо соб ну за об ра ду, уко ли ко њи хо во пра во рас по ла га ње ни је огра-
ни че но за ко ном или уго во ром... Сва ки вла сник, од но сно ко ри сник 
по вр ши на по доб них за по љо при вред ну про из вод њу ду жан је од мах, 
и нај да ље до 1. мар та 1942. го ди не из ве сти ти Упра ву да ли ће на пред 
озна че не по вр ши не са ми об ра ди ти, од но сно да ти под за куп или у део. 
Уко ли ко сам не об ра ђу је, мо ра нај ка сни је до 10. мар та из да ти дру го ме 
у об ра ду и о то ме по себ но оба ве сти ти оп штин ску упра ву. У слу ча ју да 
вла сник, од но сно ко ри сник зе мље у про пи сном ро ку не из ве сти оп-
штин ску упра ву да ће сво ју зе мљу сам об ра ди ти, од но сно да ти дру гом 
у об ра ду, оп штин ска упра ва је ду жна да: а) од но сне по вр ши не усту пи 
по ме сним оби ча ји ма дру го ме у об ра ду за 1942. го ди ну; б) уко ли ко 
се дру го ме та кво зе мљи ште не мо же из да ти у об ра ду, по ме сним оби-
ча ји ма, оп штин ска упра ва ће то зе мљи ште из да ти бес плат но дру гом 
ли цу или га са ма об ра ди ти за ра чун оп шти не, без ика кве на кна де вла-
сни ку, од но сно ко ри сни ку зе мље, та ко да ни јед на сто па ора ни це не 
оста не нео бра ђе на... За под ми ре ње основ них жи вот них по тре ба на-
ше га на ро да, сва ки вла сник, од но сно ко ри сник по љо при вред ног има-
ња, ду жан је се ја ти и га ји ти на од ре ђе ним по вр ши на ма сво га има ња 
од ре ђе не кул ту ре, ко је су про пи са не у пла ну о по љо при вред ној про из-
вод њи... У ци љу бла го вре ме не об ра де свих об ра ди вих по вр ши на зе мље 
у свим оп шти на ма (се о ским и град ским), обра зо ва ће се рад не је ди-
ни це – мо бе, људ ске и сточ не рад не сна ге. Има ња ино ко сних и си ро-
ма шних по љо при вред ни ка чи ји су вла сни ци по ги ну ли или за ро бље ни, 
оп шти на ће об ра ди ти ку лу ком. За спро во ђе ње на ред бе о план ској по-
љо при вред ној про из вод њи, од ре ђе ни су ру ко во ди о ци (пред сед ни ци 
оп шти на – се о ских и град ских)... Ми ни стар ство про све те и цр кве не 
вла сти, из да ће по треб на на ре ђе ња да учи те љи, про фе со ри, све ште ни-
ци и школ ска омла ди на, узму ак тив ног уче шћа у спро во ђе њу план ске 
по љо при вред не про из вод ње у 1942. го ди ни и ра дом и про па ган дом... 

18 АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/153773-75.
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Ко не би из вр шио од ред бе ове на ред бе, као и упу те и на ред бе вла сти и 
ор га на ко ји ма је по ве ре но спро во ђе ње план ске по љо при вред не про-
из вод ње, би ва ка жњен нов ча но од 200 до 5000 ди на ра, а у тим слу ча-
је ви ма и бес плат ним при нуд ним ра дом од 5 до 60 да на, а по ред то га 
од ре ђе ни му рад и по сао из вр ши ће се на ње гов ра чун“.19

Вла да Ми ла на Не ди ћа из да ва ла је уред бе о план ској по љо при вред-
ној про из вод њи и на ред них го ди на оку па ци је, све до осло бо ђе ња Ср-
би је (15. мар та 1943. го ди не за 1943. го ди ну и 19. ок то бра 1943. го ди-
не за 1944. го ди ну).20 Ова квим и слич ним на ред ба ма пру жан је от пор 
у го то во свим кра је ви ма Ср би је то ком це лог пе ри о да ра та и оку па ци је 
услед че га су ефек ти њи хо ве ре а ли за ци је би ли ви ше не го ми ни мал ни.

Као и у ин ду стри ји, та ко се и у по љо при вре ди осе ћа ла ве ли ка не-
ста ши ца рад не сна ге. Се ља ци, као нај број ни ји слој, би ли су ра се ја ни 
по вој ним фор ма ци ја ма, за ро бље нич ким ло го ри ма, кон цен тра ци о ним 
ло го ри ма; по зи ва ни су на при нуд не ра до ве и ре гру то ва ни за рад у Бо-
ру, Ко стол цу и дру гим руд ни ци ма. О сте пе ну оску ди це у рад ној сна зи 
све до чи по да так да је Не ди ће ва вла да 1942. и 1943. го ди не би ла при-
ну ђе на да спро во ди при нуд ну мо би ли за ци ју за јав не ра до ве. У на ре-
ђе њу Ми ла на Не ди ћа, 1. апри ла 1942. го ди не, упу ће ном Ми ни стар-
ству уну тра шњих по сло ва, ис ти че се: „Мно ги пред сед ни ци оп шти на 
и до ма ћи ни љу ди, ко ји па три јар хал но срп ски гле да ју на при ли ке и до-
га ђа је го во ри ли су ми да по на шим се ли ма још увек има ве ли ки број 
про ле те ра се ља ка ко ји не ма ју ни сво је зе мље ни сво га од ре ђе ног ра да 
већ по це ле да не и но ћи се де по ме ха на ма, бан че и пра ве не ре де. Ови 
љу ди, иако не ра де, има ју од не ку да нов ца. При овим се дељ ка ма го во-
ри се мно го о по ли ти ци и ту па да ју и те шке нео сно ва не ре чи о вла ди 
и ње ном ра ду, па чак и о оку па то ру... Ка ко ова кав жи вот и рад ових 
се љач ких про ле те ра мо же да има и вр ло те шких по сле ди ца по ред и 
без бед ност, то на ре ђу јем да се о њи ма во ди еви ден ци ја ра ди ста вља ња 
под кон тро лу и евен ту ал ног уда ље ња на ра до ве из се ла и ва ро ши, у ин-
те ре су ре да, ми ра и без бед но сти“.21

На ци о нал со ци ја ли стич ка док три на аграр не по ли ти ке би ла је по-
зна та и пре оку па ци је пре ко из вор них ра до ва не мач ких пи са ца ко ји су 
се ба ви ли агра ром и се ља штвом у скло пу не мач ког дру штва по сле 1933. 
го ди не и осва ја ња вла сти од стра не на ци ста, али и ју го сло вен ских,  

19 Слу жбе не но ви не, 20. фе бру ар 1942; Но во вре ме, 18. фе бру ар 1942.
20 Слу жбе не но ви не, бр. 82, 19. ок то бар 1943.; АВИИ, Нда, к. 18.
21 АВИИ, Нда, к. 59, рег.бр. 1/6-3.
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од но сно срп ских епи го на њи хо вог уче ња, пре све га Да ни ла Гре го ри ћа 
и дру гих. Оту да је оку па ци ја Ср би је до че ка на са по зна ва њем не мач ке 
док три не бар у кру гу де ла ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра ко ји су се при-
кло ни ли про не мач ком ре жи му. На тој осно ви ни кла је про па ган да ко ја 
је по пу ла ри са на и сма тра на спа со но сном за срп ско се ло. Из не мач ке 
прак се пре у зи ма не су и по је ди не аграр но-про из вод но-ад ми ни стра тив-
не ме ре, по пут по љо при вред ног пла на. Ме ђу тим, Не дић и те о ре ти ча ри 
ко ји су по др жа ва ли ва зал ни ре жим и на сто ја ли да га учвр сте и ду бље 
ве жу за не мач ко ис ку ство, ни су мо гли да не уно се у сво ју ви зи ју об но ве 
срп ског се ла и осо бе не са стој ке ко ји су про ис ти ца ли из вла сти тог на-
ци о нал ног са зна ња из про шло сти и са да шњо сти срп ског се ла. Ана ли-
за Не ди ће вих го во ра упу ћи ва них се ља штву по ка зу је да су се љак, се ло, 
аграр ни про спе ри тет, уло га зе мљо рад ње у сре ди шту ње го ве па жње. У 
ства ри, по ли ти ка пре ма се лу ну жно је про из и ла зи ла и из кон цеп та М. 
Не ди ћа о ста ле шкој др жа ви у ко јој је стуб тре ба ло да пред ста вља се-
ља штво. Ка те го ри је ко је Не дић ко ри сти го во ре ви ше знач но: о зна ча ју 
се ла са ста но ви шта пре жи вља ва ња на ро да у тра гич ној си ту а ци ји по ра-
за, по де ље но сти, би о ло шког уни шта ва ња Ср ба; о иде а ли за ци ји се ла; 
кон зер ва тив ним по гле ди ма на тр го ви ну и дру га срод на за ни ма ња ко ја 
оту ђу ју се ља ка од основ не де лат но сти; ве зи ва њу зе мљо рад ње за ста тус 
сло бо де. Не за чу ђу је да Не дић, не за ви сно од сво јих скло но сти, обра-
ћа то ли ку па жњу на срп ског се ља ка, има ју ћи у ви ду да је у пи та њу нај-
мно го број ни ји слој срп ског дру штва. Не ди ће ва иде о ло шко-по ли тич ка 
исту па ња пред се ља ци ма та ко ђе по ка зу ју јед ну ве ли ку бри гу ко ја се 
огле да ла у су ге ри са њу ни за аграр но-тех нич ких, агро ном ско-ве те ри нар-
ских и дру гих срод них са ве та се ља ци ма, су прот но ис ку ству пред рат них 
по ли ти ча ра ко ји су се тек но ми нал но во ди ли као зе мљо рад нич ки пр-
ва ци, бу ду ћи оп хр ва ни стра нач ким бор ба ма, пар тиј ским ин те ре си ма, 
из бор ним ра чу ни ца ма. Не ди ће ву бри гу пре ма се лу опре де љи ва ли су и 
са свим про зир ни по ли тич ки ин те ре си од ре ђе ни не мач ким зах те ви ма за 
хра ном и на пла том кон три бу ци ја за вој но-оку па ци о ни ре жим. С дру ге 
стра не, Не дић је у се ља штву гле дао нај от пор ни ји и нај кон зер ва тив ни-
ји слој срп ског дру штва ко јем су стра не „но во та ри је“, но ве иде о ло ги је, 
но ве во ђе и ин тер на ци о на ли стич ка иде о ло ги ја, ра чу на ју ћи да ће на тај 
на чин још ви ше под ста ћи от пор срп ског се ла и се ља штва про тив на-
род но о сло бо ди лач ког по кре та и ње го вог ути ца ја. Ма да је уста нак био 
угу шен у је сен 1941. го ди не, уз по моћ не мач ких опе ра тив них ди ви зи ја, 
от пор ни је био скр шен, ни ти ак тив ност про тив оку па то ра пре ста ја ла, 
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ка ко на ју гу и ис то ку Ср би је, та ко и на ре о ку пи ра ним под руч ји ма тзв. 
Ужич ке Ср би је. За ре ор га ни за ци ју по љо при вре де на осно ва ма но ве 
аграр не по ли ти ке тре ба ло је ис ко ри сти ти за дру гар ство, чи ји су ко ре-
ни у Ср би ји би ли ви ше не го ду бо ки. Ко ли ку је па жњу Не дић обра ћао 
об но ви за дру гар ства, по ка зу ју го то во сви ње го ви го во ри и обра ћа ња 
срп ском се ља ку. План ско усме ра ва ње по љо при вре де пре не то је у це ло-
сти из не мач ке прак се, али ни је мо гло да ти ре зул тат из ни за по дроб но 
ис пи та них фак то ра (не до ста так рад не сна ге, се ме на, сла ба агро тех нич-
ка осно ва, не пре ста не бор бе са „ко му ни сти ма“, не мач ки зах те ви за упо-
тре бом се ља ка на не ким пре чим вој но-еко ном ским по сло ви ма итд.).

Ме ђу глав ним про бле ми ма срп ског се ла, не за ви сно од ире гу лар-
них рат них усло ва, би ли су вр ло ни зак ни во про из вод ње и про да ја 
про из во да у бес це ње. Узро ке на ла зи мо у ма лим и раз дро бље ним зе-
мљи шним по се ди ма ко ји ни су мо гли из др жа ва ти до ма ћин ства. Уз то, 
не пи сме ност и бе жа ње од мо дер ни за ци је по љо при вред не про из вод ње 
од би ја ли су се ља ке од ме ња ња сте че них на ви ка. На се лу ни је би ло ни 
сло ге, а по ли ти ка и пар ти ја још пре ра та за тро ва ли су од но се из ме ђу 
се ља ка. Не про све ће ни и нео бу че ни се љак ни је био спре ман да уно-
си но ве тех но ло ги је у по љо при вред ну про из вод њу. За мо дер ну про-
из вод њу се љак се мо рао об у чи ти, али је то у ова квим усло ви ма би ло 
не мо гу ће из ве сти.

Те шка ствар ност оја ђе не и оку пи ра не Ср би је и под ре ђе ност Не-
ди ћа не мач кој оку па ци о ној вла сти учи ни ли су и да се у сфе ри про-
из вод ње не по стиг ну за ми шље ни ци ље ви. Ла ко је би ло про кла мо ва-
ти ци ље ве, али вр ло те шко оства ри ти. Се ло ни је има ло ни до вољ но 
рад них ру ку, а рат и оку па ци ја оме та ли су оства ри ва ње кви слин шких 
за ми сли. От пор се ла овим ме ра ма био је глав ни фак тор не у спе ха за-
дру жне по ли ти ке и ди ри го ва ног пла ни ра ња у обла сти про из вод ње. 
Срп ско се ло ни је ни ка да при хва ти ло Не ди ће ву кон цеп ци ју о „но вој 
Ср би ји“ у Хи тле ро вој „но вој Евро пи“.22 Али, по љо при вред но бо га та 
Ср би ја ни је то ком ра та до жи ве ла стал но при сут ну глад као не ки дру-
ги кра је ви Ју го сла ви је, као они у ди нар ском под руч ју, и по ред из во за 
у Тре ћи рајх и ис хра не оку па ци о них вој ски. О не ком уна пре ђи ва њу 
про из вод ње, мо дер ни за ци ји и ра ци о на ли за ци ји ове при вред не гра-
не, го то во да се не мо же ни го во ри ти. При че и про зир на про па ган да 
су би ле јед но, а ли це жи во та у те шким рат ним усло ви ма под оку па-
ци јом са свим не што дру го. 

22 Б. Пе тра но вић, Ср би ја у Дру гом свет ском ра ту 19391945, Бе о град, 1992, 474. 
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Slo bo dan Đ. KER KEZ 

IDE O LO GI CAL FUN DA MENTS OF THE AGRA RIAN 
PO LI TICS IN THE OC CU PIED SER bIA AND VIL LA GE 

UN DER THE OC CU PA TION 19411945

Sum mary

The aut hor sta tes that M. Ne dić paid a con si de ra ble at ten tion to the vil la-
ge and pe a sants be a ring in mind the ir num ber, tra di tion and the fact the vil la ge 
we re the fo ot hold of the Ser bian sta te in the past. Ne dić ad dres sed to the vil la-
gers in nu me ro us oc ca si ons and nu me ro us spe ec hes. They we re seen as main 
food pro du cers, and pe o ple who eli mi na te hun ger b the ir work at the fi elds. A 
class-re la ted con cept of the sta te in Ne dić’s Ser bia, dif fe rently from the Ger man 
one, was ba sed upon the strength of pe a san try. Con trary to the Na ti o nal-so ci-
a list doc tri ne and po li ti cal prac ti ce in the fi eld of agra rian eco nomy, in Ser bia a 
con si de ra ble at ten tion was paid to co-ope ra ti ve mo ve ment, which was sup po sed 
to ha ve an im por tant ro le in ove rall agra rian po licy. 

Key words: agra rian po licy, ide o logy, oc cu pa tion, Na ti o nal-so ci a lism, agri-
cul tu re, class-re la ted or ga ni za tion, pe a sants, vil la ge, pro pa gan da, co-ope ra ti ve 
mo ve ment 

Рад је пре дат 25. ок то бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.



Јо ван СИ МИ ЈА НО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ СА КО СО ВА  
И МЕ ТО ХИ ЈЕ У РА ШКОЈ У ДРУ ГОМ  

СВЕТ СКОМ РА ТУ **

Ап стракт: Због сво јег ге о граф ског по ло жа ја Сту де нич ки срез је још 
од ма ја 1941. го ди не био уто чи ште, а и тран зит ни про стор за зна тан број 
из бе гли ца из Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти. Из бе гли це су при сти за ле и из 
дру гих кра је ва; ве о ма зна чај на стру ја при сил них ми гра на та кре та ла је и из 
су сед них сре зо ва у окви ру Ко сов ско ми тро вач ког окру га (ко ји је фор мал-
но био под Ср би јом), као и руб них де ло ва те ри то ри ја Сту де нич ког сре за. 
Још у про ле ће 1941. год. број ност из бе гли ца по ста ла је озби љан про блем 
у це лом сре зу, а нај ви ше у оп шти ни Ра шка. Кон стан тан при лив но вих из-
бе гли ца се на ста вио до осло бо ђе ња 1944. го ди не.

Рад пред ста вља по ку шај да се осве тли та да шњи пе ри од, да се ре-
кон стру и ше исти ни та сли ка о про бле ми ма из бе глих љу ди у Ра шкој и 
ње ној око ли ни. Узев ши у об зир ком плек сне окол но сти ко је су ди рект-
но ути ца ле на суд би не ових љу ди, на сто ја ли смо да објек тив но при сту-
пи мо ана ли зи и утвр ди мо ка ко је и ко ли ко чи ње но да им се по мог не. 
Рад је у осно ви за сно ван на нео бја вље ним из во ри ма. У Ар хи ву у Кра-
ље ву на ла зи се Фонд Оп шти не Ра шка, ко ји об у хва та пе ри од од 1941. до 
1944. год. и са сто ји се од до ку ме на та раз ли чи тог по ре кла и вред но сти. 
По себ но су зна чај на зва нич на са оп ште ња и на ре ђе ња сре ског на чел-
ства, ко ја се че сто ти чу из бе гли ца и њи хо вих про бле ма. У овом фон ду 
се та ко ђе чу ва ју и пи сме не из ја ве и усме на са слу ша ња из бе гли ца узе ти 
по на ре ђе њу сре ског на чел ни ка, а ко ји су са чи ње ни у Ра шкој. Срећ-
на окол ност је што је баш фонд ове оп шти не, ко ја је би ла на тран зи ту,  

УДК 314.151.3-054.74(497.11)"1941/1944"

* Ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те 
и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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а че сто и крај ње од ре ди ште, остао пре те жно са чу ван, та ко да пред ста-
вља пра во бо гат ство за про у ча ва ње ове те ма ти ке.

Кључ не ре чи: Ра шка, Сту де нич ки срез, Дру ги свет ски рат, из бе гли це, 
Ко со во и Ме то хи ја, Ра шка област.

Дру ги свет ски рат је, сти гав ши на про стор Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
до нео не бро је не жр тве и ра за ра ња. Нај ва жни ји пред у сло ви за ства ра-
ње плод ног тла, за ди вља ње нај го рег гра ђан ског ра та би ли су: огром на 
кул тур на, вер ска, ет нич ка хе те ро ге ност, као и не у јед на че на еко ном-
ска раз ви је ност, ко је у прет ход ној др жа ви ни су успе шно ни ве ли са не 
и пре ва зи ђе не. На кон крат ко трај ног Април ског ра та и ка пи ту ла ци је 
Ју го сла ви је, у мно гим ње ним де ло ви ма усле дио је ра зно вр стан те рор 
над при пад ни ци ма срп ске на ци о нал но сти.

Те ри то ри ја Ср би је је би ла рас пар ча на. Пре о ста ло је са мо ма ло 
је згро уже Ср би је под не мач ком оку па ци о ном упра вом, пот по мог-
ну том „Вла дом на род ног спа са“ ђен. Ми ла на Не ди ћа.1 Ка да је у пи та-
њу област да на шњег Ко со ва и Ме то хи је, те ри то ри јал на над ле жност 
Не ди ће ве вла де про те за ла се са мо јед ним де лом до обо да Ко сов ске 
ко тли не. У окви ру Ср би је, тј. под не мач ку оку па ци ју пот па ли су Ко-
сов ско ми тро вач ки, Ву чи трн ски и По ду јев ски срез, пр вен стве но за то 
што је Не мач ка би ла ве о ма за ин те ре со ва на за руд на на ла зи шта руд-
ни ка оло ва и цин ка, ко ји су се на ла зи ли на те ри то ри ји ова три сре за. 
Оста ли де ло ви Ко со ва и Ме то хи је би ли су по де ље ни из ме ђу бу гар-
ских и ита ли јан ских оку па ци о них сна га. Бу гар ска је оку пи ра ла де ло ве 
Гњи лан ског и Уро ше вач ког сре за, док је нај ве ћи део Ко сов ске обла сти 
при пао Ита ли ји. Ита ли јан ски део оку пи ра ног Ко со ва и Ме то хи је је 
већ 12. ав гу ста 1941. ука зом кра љев ског на ме сни ка при до дат „Ве ли кој 
Ал ба ни ји“, у чи јим гра ни ца ма су се на шле још и те ри то ри је ван Ко со-
ва: плав ска, ро жај ска и ту тин ска пре фек ту ра.2 У не ко ли ко на вра та су 

1 „Ср би ја је би ла све де на на 51.100 км2 и 3,810.000 ста нов ни ка“. Ви де ти: Slo-
bo dan Mi lo še vić, Iz be gli ce i pre se lje ni ci na te ri to ri ji oku pi ra ne Ju go sla vi je 19411945, Na-
rod na knji ga, Be o grad 1981, 251.

2 Ali Ha dri, „Oku pa ci o ni si stem na Ko so vu i Me to hi ji 1941-1944“, Ju go slo ven ski 
isto rij ski ča so pis, Sa vez dru štva isto ri ča ra Ju go sla vi je, Be o grad 2/1965, 40-41, ( u da ljem 
tek stu: Ali Ha dri, Oku pa ci o ni si stem...); Ali Ha dri, Na rod no o slo bo di lač ki po kret na Ko
so vu 19411945, Za vod za isto ri ju Ko so va, Pri šti na 1973, 32; Бе ри ша Ан тон, Ко со во 
не кад и да нас – Ko so va: di kur e sot, Еко ном ска по ли ти ка, Бе о град, 1973, 203; С. Ми-
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Ко ме сар ска вла да Ми ла на Аћи мо ви ћа, а по том и вла да Ми ла на Не ди-
ћа по ку ша ва ле да на ра зним ни во и ма код не мач ких вла сти из деј ству ју 
те ри то ри јал не уступ ке на ра чун бу гар ске и ита ли јан ске оку па ци о не 
зо не, али ови по ку ша ји су би ли без у спе шни.3

Још у про лећ ним да ни ма до шло је до на си ља и кр во про ли ћа на 
Ко со ву и Ме то хи ји: ал бан ски од мет ни ци на па да ли су из за се да при-
пад ни ке Вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је и на но си ли им гу бит ке још у 
Април ском ра ту.4 Исто вре ме но је от по чео те рор над срп ским ци вил-
ним ста нов ни штвом.5 У свим пре де ли ма где је по сто ја ла хе те ро ге на 
на ци о нал на струк ту ра, без об зи ра на то у чи јој оку па ци о ној зо ни се 
она на ла зи ла, по ја вљи ва ли су се про бле ми. Нај те жи слу ча је ви: уби-
ства, про го ни, си ло ва ња, по ста ја ли су вре ме ном уче ста ли и ор га ни зо-
ва ни. Ис по ље на су ро вост, по го то ву пре ма ко ло ни сти ма до се ље ним 
у ме ђу рат ном пе ри о ду има ла је за циљ да за стра ши и на те ра у из бе-
гли штво пре о ста ло срп ско ста нов ни штво. Ово је уско ро по том ре-
зул ти ра ло ма сов ним, ка ко нео р га ни зо ва ним, та ко и ор га ни зо ва ним 

ло ше вић, н.д, 12, 14, 46, 102-103; Bran ko Pe tra no vić, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 
1939 – 1945,Voj no i zda vač ki i no vin ski cen tar, Be o grad 1992, 246; Ди ми три је Бог да-
но вић, Књи га о Ко со ву, Срп ска књи жев на за дру га, Но ви Сад 2006, 311-315. Бра ни-
слав Бо жо вић, Ми ло рад Ва вић, Су ро ва вре ме на на Ко со ву и Ме то хи ји – Кви слин зи 
и Ко ла бо ра ци о ни сти у Дру гом свет ском ра ту, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе-
о град 1991, 41-43.

3 Пр ви по ку шај да се про ши ри не мач ка оку па ци о на зо на на ра чун ита ли јан ске 
„Ве ли ке Ал ба ни је“ учи нио је ко ме сар Ми лан Аћи мо вић 16. ма ја 1941. го ди не, упу-
тив ши ме мо ран дум вој ном за по вед ни ку Ср би је, ге не ра лу Хел му ту Фор сте ру. Од-
го вор ни је ни сти гао. Дру ги по ку шај учи нио је Ми лан Не дић, ка да се 8. сеп тем бра 
1941. го ди не лич но обра тио ге не ра лу Хајн ри ху Дан кел ма ну, вој ном за по вед ни ку 
у Ср би ји. И овај ме мо ран дум је до жи вео суд би ну прет ход ног. Тре ћи, та ко ђе без-
у спе шни по ку шај, био је при ли ком Не ди ће вог раз го во ра са ге не рал-пу ков ни ком 
Алек сан дром Ле ром, ко ман дан том Ју го и сто ка, 29. но вем бра 1941. го ди не. При ли-
ком по се те Не мач кој, у сеп тем бру 1943. го ди не, Не дић је по но во из нео те ри то-
ри јал не зах те ве, овај пут мак си мал не: осим Ко со ва и Ме то хи је тра жио је и но во-
па зар ски Сан џак, Цр ну Го ру и ју жну Ср би ју, као и кра је ве око Пе ћи, Ђа ко ви це, 
При шти не и При зре на. Не мач ки ми ни стар ино стра них по сло ва Јо а хим Фон Ри-
бен троп је ове зах те ве од луч но од био. Де та љи раз го во ра из ме ђу Не ди ћа и Хи тле ра 
ни су по зна ти, али по зна то је да ни де ли мич них ус ту па ка до кра ја ра та ни је би ло. 
Ви де ти: Б. Бо жо вић, М. Ва вић, н.д, 65-67.

4 B. Pe tra no vić, n.d., 102, 104, 245.
5 Б. Бо жо вић, М. Ва вић, н.д, 28-29; Не над Ан то ни је вић, Ал бан ски зло чи ни над 

Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји у Дру гом свет ском ра ту: до ку мен та, дру го из ме ње но 
и до пу ње но из да ње, Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град, 2009, 17, 173-174.
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пре се ља ва њем срп ског ста нов ни штва у „Не ди ће ву Ср би ју“. Уку пан 
број исе ље ни ка са Ко со ва и Ме то хи је, у то ку све че ти ри рат не го ди-
не, због оскуд них из во ра ни је мо гу ће утвр ди ти. Про це не се кре ћу од 
око 40.000 до укуп но 100.000 из бе гли ца из ита ли јан ске, не мач ке и бу-
гар ске оку па ци о не зо не на Ко со ву и Ме то хи ји, укљу чу ју ћи и под руч ја 
око Но вог Па за ра, Ко сов ске Ми тро ви це и По ду је ва.6 

Под нај ве ћим при ти ском би ли су Ср би у ита ли јан ској оку па ци о-
ној зо ни, тј. „Ве ли кој Ал ба ни ји“, ма да, иако су сре зо ви: Ко сов ска Ми-
тро ви ца, Ву чи трн и По ду је во би ли фор мал но у „Не ди ће вој“ Ср би ји, 
ни та мо шњи срп ски на род ни је био у бо љој по зи ци ји. Не мач кој оку-
па ци о ној упра ви пр вен стве ни циљ је био да што бо ље ис ко ри сти та мо-
шње бо га те при род не ре сур се. Екс пло а та ци ја оло ва и цин ка, на су шно 
по треб них за рат ну ма ши не ри ју, би ла је не при ко сно ве ни при о ри тет 
за Не мач ку на том про сто ру. Као део ши ре стра те ги је при ме ње не на 
цео срп ски на род, Не мач кој су увек би ли до бро до шли сви са ве зни ци 
про тив, из њи хо ве пер спек ти ве, по тен ци јал но опа сног на ро да, жи ла-
вог и увек спрем ног на бунт. Сва ки фак тор ко ји би био од по мо ћи да 
се па ци фи ку је и осла би срп ска по тен ци јал на прет ња био је под сти цан, 
за то је гле да но кроз пр сте ал бан ским од мет ни ци ма.7 

Ре ше њем ко ме са ра за уну тра шње по сло ве од 5. ју на 1941. го ди не 
(још пре про гла ше ња „Ве ли ке Ал ба ни је“), Сту де нич ки срез је из дво јен 
из са ста ва Зет ске и при по јен Дрин ској ба но ви ни.8 Уред бом Не ди ће-
ве вла де од 26. де цем бра 1941. го ди не уки ну те су ба но ви не, а уве де на 
те ри то ри јал на по де ла по окру зи ма. Сту де нич ки срез од та да при па да 

6 С. Ми ло ше вић, н. д., 51, 54-56; B. Pe tra no vić, n.d., 252; Вен це слав Гли шић, 
„Ал ба ни за ци ја Ко со ва и Ме то хи је 1941-1945“, у: Ср би и Ал бан ци у XX ве ку, (уред-
ник: Ан дреј Ми тро вић), СА НУ, на уч ни ску по ви, књ. LXI, Оде ље ње исто риј ских 
на у ка, књи га 20, Бе о град 1991, 285.

7 Ко ман дант 60. мо то ри зо ва не не мач ке ди ви зи је, ге не рал Ебер харт (Eber-
hardt), у Ко сов ској Ми тро ви ци је са пред став ни ци ма ал бан ских на ци о на ли ста 21. 
апри ла 1941. скло пио спо ра зум о ства ра њу ауто ном не „Ма ле Ал ба ни је“ у окви ру 
Ср би је. Ка сни је је овај спо ра зум зва нич но од стра не Не мач ке рас ки нут, уз обра-
зло же ње да га је на чи нио ге не рал са мо и ни ци ја тив но, без до зво ле МИП-а Не мач ке. 
Ме ђу тим, овај рас кид ни је имао ути ца ја на ка сни ји од нос из ме ђу Ал ба на ца и Ср ба. 
Ви де ти: С. Ми ло ше вић, н.д., 46-47; B. Pe tra no vić, n.d., 245-248.

8 Про глас На чел ства Сре за сту де нич ког сви ма оп штин ским упра ва ма у сре зу 
од 26. ју на 1941. го ди не,

Исто риј ски ар хив Кра ље во (у да љем тек сту: ИАК), Фонд оп шти не Ра шка 27А 
134 (у да љем тек сту: ФОР), ку ти ја бр. 5.
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Ко сов ско ми тро вач ком окру гу.9 На тај на чин је ути ца но на про ме ну на-
ци о нал не струк ту ре у том окру гу у ко рист Ср ба.10 Да кле, прав ни ста тус 
љу ди ко ји су на пу сти ли сво је до мо ве, а да су при том из бе гли у исту 
ба но ви ну тј. округ, срез, чак и оп шти ну, био је из у зет но ком плек сан 
и не по во љан. Њи ма фор мал но ни је ни при знат ста тус из бе гли ца. Овај 
ста тус уоп ште ни су мо гли до би ти ни Је вре ји, Ро ми ни Ру си, му сли ма ни 
ни ти ка то ли ци, као ни Сло вен ци ко ји ни су ин тер ни ра ни из Сло ве ни је. 
Као из бе гли це су при зна ти са мо Ср би пра во слав не ве ро и спо ве сти и 
Сло вен ци ко ји су при нуд но на пу сти ли сво је до мо ве на кон 6. апри ла.11 

Је згро уже Ср би је убр зо је по ста ло нај си гур ни је уто чи ште за Ср бе 
из свих угро же них кра је ва. До ла зак из бе гли ца је био нео р га ни зо ван, а 
вре ме ном је по ста јао све ма сов ни ји. Са вет ко ме са ра Ми ла на Аћи мо-
ви ћа, ус по ста вљен 1. ма ја 1941. на ред бом не мач ког вој ног ко ман дан та 
у Ср би ји, из ме ђу оста лог имао је за да так да иза ђе на крај са овим про-
бле мом. Ор га ни Са ве та ко ме са ра ни су мо гли мно го да по мог ну, осим 
да кон ста ту ју си ту а ци ју и из вр ша ва ју на ре ђе ња оку па ци о них вла сти. 
Нај бо ља свр ха ор га на Са ве та ко ме са ра огле да ла се у то ме што су је-
ди но они би ли у при ли ци да ор га ни зу ју по моћ из бе гли ца ма и њи хо-
во збри ња ва ње, што су и чи ни ли ма ње-ви ше успе шно. У том по гле ду 
ор га ни Са ве та ко ме са ра су би ли и од ко ри сти не мач кој вла сти, бу ду-
ћи да је пла ни ра ла ма сов не де пор та ци је сло ве нач ког ста нов ни штва у 
Ср би ју. Са вет ко ме са ра Ми ла на Аћи мо ви ћа је, убр зо по фор ми ра њу, 
из дао Уред бу о осни ва њу Ко ме са ри ја та за из бе гли це. На че лу тог ко-
ме са ри ја та на ла зио се из ван ред ни ко ме сар, ко ји је имао вр ло ши ро ка 
овла шће ња и ути цај у свим ни во и ма вла сти; мо гао је осни ва ти ме сне 
од бо ре за збри ња ва ње из бе гли ца и пре се ље ни ка, са ра ђу ју ћи са сре-
ском и оп штин ским вла сти ма.12 За рад по мо ћи ма си из бе гли ца, ко ји су 
при сти за ли из Вој во ди не, Ју жне Ср би је, Бо сне и Хр ват ске, по на ло гу 
Ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља ор га ни зо ва ни 
су сре ски и оп штин ски од бо ри за по моћ. Би ло је по жељ но да по ред 
пред сед ни ка оп шти не чла но ви оп штин ских од бо ра бу ду по је дан ле-
кар, учи тељ, све ште ник и пред став ник Цр ве ног кр ста, ако је од бор 
Цр ве ног кр ста по сто јао на те ри то ри ји оп шти не. За да ци ових од бо ра 

9 Ali Ha dri, Oku pa ci o ni si stem..., 35.
10 Б. Бо жо вић, М. Ва вић, н.д., 49-50.
11 На чел ство Сре за свим оп штин ским упра ва ма од 23. дец мбра 1941, ИАК, 

ФОР, к. 5.
12 С. Ми ло ше вић, н.д., 255.
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су би ли да при ку пља ју сред ства у нов цу и на ту ри за ис хра ну из бе гли-
ца, да из на ла зе бес пла тан сме штај и пре но ћи ште, ор га ни зу ју бес плат-
не ку хи ње, по сре ду ју за при вре ме но или стал но упо сле ње из бе гли ца 
у по љо при вред ним, шум ским, ру дар ским и јав ним ра до ви ма, као и у 
ра до ви ма у окви ру тр го вач ких и ин ду стриј ских пред у зе ћа. Реч ју, за да-
так ових од бо ра је био да обез бе де ма те ри јал не усло ве за при хва та ње, 
при вре ме но из др жа ва ње и упо сле ње из бе гли ца.13

Већ у ле то 1941. на руб ним под руч ји ма кр ње оку пи ра не Ср би је 
на го ми ла вао се ве ли ки број из бе гли ца. У Сту де нич ком и Кур шу млиј-
ском сре зу при лив из бе глог ста нов ни штва био је нај о сет ни ји.14 У то 
вре ме у це лој оку пи ра ној Ср би ји про гла шен је упут за са ку пља ње 
по мо ћи на ме ње не за збри ња ва ње из бе гли ца и об но ву Сме де ре ва. И 
у Сту де нич ком сре зу фор ми ран је од бор за ску пља ње по мо ћи. Пред-
сед ник сре ског под од бо ра био је сре ски на чел ник, а пот пред сед ни ци 
пред сед ни ци оп шти на. На исти на чин су би ли ор га ни зо ва ни од бо ри 
и на ви шим ни во и ма – ба но ви на ма, и на ни жим – оп шти на ма. У упут-
ству за ор га ни зо ва ње је на ве де но да је по треб но да чла но ви од бо ра 
за при ку пља ње по мо ћи бу ду де сет углед них љу ди у сре зу, а по пет на 
ни воу оп шти на. Пла ни ра но је при ку пља ње при ло га и по ули ца ма. На 
ова кав на чин је ор га ни зо ва но при ку пља ње по мо ћи у це лој Ср би ји. У 
Ра шкој ни је био фор ми ран оп штин ски од бор, за то што је у њој би ло 
се ди ште сре за, та ко да је по сто јао сре ски од бор.15

Да би се пра вил но про це ни ла си ту а ци ја, је дан од нај ва жни јих за-
да та ка пред оп штин ским упра ва ма био је да при ку пља ју из ја ве из бе ли-
ца. У том ци љу на чел ство Сре за сту де нич ког је 9. ју ла 1941.16 го ди не 
про сле ди ло пи сме но на ре ђе ње да се од из бе гли ца сме ште них у свим 
оп шти на ма Сту де нич ког сре за узму пи сме не из ја ве, или усме но са-
слу ша ју у при су ству све до ка. На осно ву њи хо вих ис ка за мо же се кон-
ста то ва ти да је у сва ком од тих слу ча је ва вр шен ак ти ван при ти сак и 
за стра ши ва ње, с ци љем њи хо вог трај ног од се ље ња. При ти ску су по-
себ но ин тен зив но би ле из ло же не ко ло ни стич ке по ро ди це, до се ље не у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. 17

13 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви од 27. ју на 1941, ИАК, ФОР, к. 5.
14 B. Pe tra no vić, n.d., 251.
15 На чел ство Сре за свим оп штин ским упра ва ма од 8. ју ла 1941, ИАК, ФОР, к. 5.
16 На чел ство Сре за свим оп штин ским упра ва ма од 18. ју ла 1941. ИАК, ФОР, к. 5.
17 У фон ду Оп шти не Ра шка чу ва се из ве стан број том при ли ком да тих из ја ва 

из бе гли ца, ко је мо гу би ти ве о ма ре ле вант не. 
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Ра шка је та да би ла под ве ли ким при ти ском као пр во ве ће на се ље 
на тран зи ту мно гих из бе гли ца, ко је су се са Ко со ва и Ме то хи је, из да-
на шње Ма ке до ни је и де ло ва да на шње ју го за пад не Ср би је и да на шње 
се вер не Цр не Го ре, упу ти ле да ље ка се ве ру.18 Број не из бе гли це су се 
од лу чи ле за Ра шку као крај ње од ре ди ште свог из бе гли штва. Чак и да 
се ма њи део, уме сто тран зи та, од лу чио да по тра жи уто чи ште у Ра шки, 
ин фра струк ту ра ове ва ро ши це сва ка ко ни је би ла до вољ на за при хват, 
та ко да је сме штај из бе гли ца по стао хро ни чан про блем за све вре ме 
тра ја ња ра та. Ка ко се ви ди из од го во ра пред сед ни ка оп шти не Ра шка 
на чел ни ку Сре за сту де нич ког у Ра шки, у ју лу 1941. го ди не ни јед на по-
ро ди ца у ва ро ши ви ше ни је мо гла да при ми из бе гли це, јер су сва ме ста 
по пу ње на ра ни је при до шлим из бе гли ца ма, а у ве ли ком бро ју ста но-
ва су би ли сме ште ни и не мач ки офи ци ри. По ре чи ма та да шњег пред-
сед ни ка оп шти не, ни је би ло ни јед не сло бод не ку ће ни ти ста на, осим: 
јед не пра зне ба ра ке у ко јој је ра ни је чу ва на му ни ци ја, а по том би ла 
сме ште на не мач ка вој ска, јед не др жав не ку ће на Ђу мру ку и још јед не 
ба ра ке у Но сељ ској ре ци у ата ру се ла Тр на ве. Ни су по сто ја ле ни зна-
чај не мо гућ но сти за ис хра ну и оде ва ње из бе гли ца, јер је и сâмо до мо-
ро дач ко ста нов ни штво оску де ва ло у жи вот ним по треп шти на ма.19 

Пре ма про це на ма спе ци јал не еки пе Ко ме са ри ја та за из бе гли це и 
пре се ље ни ке у Бе о гра ду, у Ра шкој се по чет ком 1942. го ди не на ла зи ло 
око 40.000 срп ских из бе гли ца.20 Ове по дат ке тре ба сва ка ко при хва ти-
ти са ре зер вом, а пре ће би ти да су се ове до ста оквир не про це не, на 
осно ву усме них из ја ва, од но си ле на чи тав Ко сов ско ми тро вач ки округ. 
Бу ду ћи да јед но вре ме из бе гли це из по је ди них де ло ва овог окру га ни-
су ни еви ден ти ра не, јер је он de fac to сма тран срп ском те ри то ри јом, 
ни су ни мо гу ће при бли жно тач не про це не бро ја из бе гли ца. Пре ма по-
да ци ма из Упит ног ли ста, ко ји је оп штин ска упра ва би ла ду жна са ста-
ви ти по на ре ђе њу не мач ке ко ман де, у Ра шкој је 7. ав гу ста 1941. го ди не 
би ло 1230 ста нов ни ка, од че га 230 из бе гли ца. Ва рош је има ла мо гућ-
но сти да сме сти 20 офи ци ра, 200 вој ни ка, 50 ко ња.21 Пре ма из ве шта ју 

18 Не мач ка 294. пе ша диј ска ди ви зи ја 40. кор пу са 21. ар ми је ушла је у Ра шку 15. 
апри ла 1941. Нем ци су за др жа ли за те че ни управ ни апа рат у жан дар ме риј ским ста-
ни ца ма, оп штин ским и сре ским упра ва ма. – Ти хо мир Ђор ђе вић, Ра шка и око ли на, 
СИЗ кул ту ре СО Ра шка, Ра шка 1987. 349-350.

19 Од го вор пред сед ни ка оп шти не на чел ни ку сре за 15. ју ла 1941, ИАК, ФОР, к. 5. 
20 С. Ми ло ше вић, н.д., 51.
21 Упит ни лист бр. 8. (ме ста) од 7. ав гу ста 1941, ИАК, ФОР, к. 5. 
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оп штин ске упра ве, по ло ви ном 1943. го ди не Ра шка је има ла 502 ку ће и 
3500 ста нов ни ка. Од укуп ног бро ја, чак 2850, од но сно око 80% би ло је 
не про из вод но, из др жа ва но ста нов ни штво. У истом из ве шта ју се ви ди 
и за бри ну тост упра ве због то га што је број из др жа ва ног ста нов ни штва 
кон стант но ра стао, а упра ва је про це њи ва ла да ће то би ти ве ли ки про-
блем у бу дућ но сти, са ко јим ће се, без по мо ћи ви ших вла сти, те шко 
иза ћи на крај.22

Тре ба да кле има ти у ви ду спе ци фи чан по ло жај Сту де нич ког сре за да 
би се са гле дао по ло жај та мо шњих из бе гли ца. Овај срез је био те ри то ри-
јал но про стран, са ве ли ким бро јем на се ља чи ји су ста нов ни ци углав ном 
при хва та ли се би по зна те прог на ни ке, ро ђа ке или при ја те ље, углав ном из 
су сед них ме ста. Ско ро сва на се ља би ла су по пу ње на из бе гли ца ма, са мо 
је ма ли број за ба че них на се ља, да ле ко од пу те ва, био без њих. Пре ма не-
ким по да ци ма кра јем апри ла 1942. го ди не, у Сту де нич ком сре зу се са мо 
из Ко сов ско ми тро вач ког окру га на ла зи ло 20.900 из бе гли ца Ср ба.23 Не ке 
про це не до но се број ку од око 27.000 из бе гли ца у Сту де нич ком сре зу.24 

По во дом ве ли ког бро ја из бе гли ца у Ко сов ској Ми тро ви ци, 24. 
апри ла 1942. одр жан је са ста нак чи ји је ор га ни за тор и пред се да ва ју ћи 
био не мач ки на чел ник Упра ве шта ба не мач ке Вој не ко ман де Ср би је. 
Ал бан ски пред став ник био је Али Дра га, као и Ибра хим Љу тви, окру-
жни на чел ник и ма јор Ба ја зит Бо ље ти ни, ко ман дант жан дар ме ри је у 
Ко сов ској Ми тро ви ци. У име Не ди ће ве Вла де при су ство вао је ми ни-
стар уну тра шњих по сло ва Ми лан Аћи мо вић. На са стан ку је уса гла ше-
но да је нај ну жни је омо гу ћи ти да се из бе гли це вра те и да је по треб но 
да им се га ран ту је без бед ност.25 Сле де ћег да на, 25. апри ла, одр жан је 
но ви са ста нак у Ра шкој. На овој кон фе рен ци ји та ко ђе је при су ство-
вао Ми лан Аћи мо вић, осим ње га још и Ма шан Ђу ро вић, ко ман дант 
су хо пла нин ског чет нич ког од ре да, Дра гу тин Не шић, сре ски на чел ник 
Сту де нич ког сре за, Јо ван Бр кић, се кре тар и де ле гат Ми ни стар ства 

22 Упра ва оп шти не Ра шка сре ском на чел ни ку од 17. ју ла 1943. ИАК, ФОР, к. 7. 
23 Бран ко Бо шко вић, На род но о сло бо ди лач ка бор ба у ибар ском ба зе ну, За јед ни ца 

на уч них уста но ва Ко со ва и Ме то хи је, При шти на, 1968, 151.
24 Пре ма са чу ва ним по пи си ма из бе гли ца у Сту де нич ком сре зу то ком 1941-

1942. го ди не, из бе гли ца је би ло у свим на се љи ма, осим у оп шти на ма Сту де ни ца, 
Руд но, Пла на, Ђа ко во, Млан ча. – Бла го мир Би ше вац, „Из бе гли це из Ко сов ске 
обла сти у Сре зу сту де нич ком – Ра шка 1941-1942“, у: Ар хив ска гра ђа као из вор за 
исто ри ју, Ме ђу на род ни на уч ни скуп 15-16. мај 2000. го ди не, (уред ник: Ни ко ла Б. 
По по вић), Ар хив Ср би је, Бе о град 2000, 470.

25 С. Ми ло ше вић, н.д., 51-52.
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уну тра шњих по сло ва за Ко сов ску област, и дру ги. Ал бан це су пред ста-
вља ли Ибра хим Љу тви, на чел ник окру га, Ба ја зит Бо ље ти ни, ко ман дант 
жан дар ме ри је за Ко сов ску област, и Ах мет Да ца, на чел ник Де жев ског 
сре за. На овој кон фе рен ци ји ни је би ло пред став ни ка не мач ких вој них 
вла сти. До не те су од лу ке да се све из бе гли це мо гу сло бод но вра ти ти 
у сво ја ме ста, осим у слу ча ју ка да се ра ди о крв ној осве ти или за ва ди 
са ли ци ма ал бан ске на ци о нал но сти и му сли ма ни ма. За да так вла сти у 
Ра шкој био је да ор га ни зу је по вра так из бе гли ца.26 Сре ски на чел ник је 
11. ма ја из дао про глас у ко ме се по зи ва ју сви из бе гли из Но вог Па за ра 
и око ли не да се од мах вра те у сво је до мо ве.27 Упр кос од лу ка ма до не се-
ним на овим кон фе рен ци ја ма исе ља ва ње ни је пре ста ло, чак се и ин тен-
зи ви ра ло, а по вра так је био ап со лут но не мо гућ.28

У Ра шкој су жи вот ни усло ви за из бе гли це би ли те шки. Ис хра на из-
бе гли ца је би ла је дан од нај зна чај ни јих про бле ма. Не за по сле ност и не-
до ста так до вољ не ко ли чи не об ра ди вог зе мљи шта, у од но су на број љу-
ди, из и ски ва ли су пе ри о дич не ис по ру ке на мир ни ца. Окру жни од бор за 
из др жа ва ње и збри ња ва ње из бе гли ца и по го ре ла ца у Ра шкој до био је 16. 
фе бру а ра 1942. го ди не је дан ва гон ше ће ра на ме ње ног из бе гли ца ма са 
под руч ја це лог сре за. Ко ли ка је би ла оску ди ца у свим основ ним жи вот-
ним на мир ни ца ма по ка зу је и то што је сва кој из бе глич кој по ро ди ци, том 
при ли ком, сле до ва ло од 1 до 5 кг ше ће ра, ко ји су мо гли да за ме не за ку ку-
руз, пше ни цу, раж и то у од но су од 5 кг жи та ри ца за 1 кг ше ће ра.29 Ве ро-
до стој на еви ден ци ја о тач ном бро ју из бе глих би ла је од ве ли ког зна ча ја за 
упра ву ко ја се ба ви ла рас по де лом по мо ћи. У не ко ли ко на вра та су из Сре-
ског на чел ства сти за ле ди рек ти ве о по тре би екс пе ди тив ни јег и пе дант ни-
јег во ђе ња бро ја из бе глих, да би се по моћ рав но прав но по де ли ла. И у овај 
срез и оп шти ну је 9. ју на 1942. го ди не сти гло цир ку лар но пи смо (упу ће но 
свим окру жним, сре ским, град ским и оп штин ским од бо ри ма) из ван ред-
ног ко ме са ра То ме Мак си мо ви ћа. У пи сму је, из ме ђу оста лог, кон ста то-
ва но да је по зна то да мно ги од бо ри у мно гим оп шти на ма, па и сре зо ви ма, 

26 Исто, 52-54.
27 На чел ник Сре за сту де нич ког оп штин ској упра ви Ра шка, од 11. ма ја 1943, 

ИАК, ФОР, к. 5.
28 При ти сак Ал ба на ца на Ср бе ни на кон ова два са стан ка ни је по пу штао, шта-

ви ше и ин тен зи ви рао се на кон по се те пред сед ни ка ал бан ске вла де Му ста фа Кру је 
Ко со ву, ју на 1942. го ди не. Он је на јав ним на сту пи ма по зи вао на про гон срп ског ста-
нов ни штва, од во ђе ње у ло го ре у Ал ба ни ји и уби ства. Ви де ти: С. Ми ло ше вић, н.д., 54.

29 Окру жни од бор за из др жа ва ње и збри ња ва ње из бе гли ца и по го ре ла ца оп-
штин ској упра ви. Од 16. фе бру а ра 1942, ИАК, ФОР, к. 5. 
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по сто је са мо на па пи ру, и да не чи не баш ни ка кве ак тив но сти из сво је над-
ле жно сти.30 Ка да је Ра шка у пи та њу, си ла при ли ка ни је да ва ла пре те ра ну 
мо гућ ност оп штин ској ад ми ни стра ци ји да се иг но ри ше зна ча јан број из-
бе глих. Из спи ска из бе гли ца ко ји ма је 5. ја ну а ра 1943. до де ље на бо жић на 
по моћ од ме сног од бо ра Цр ве ног кр ста и сре ског Од бо ра за збри ња ва ње 
из бе гли ца и по го ре ла ца, мо же се ви де ти да је 116 из бе глич ких по ро ди ца, 
од но сно 546 по је ди на ца у том тре нут ку бо ра ви ло у Ра шкој и ко ри сти ло 
по моћ од бо ра. Ово је сва ка ко при бли жан, али си гур но не и пот пу но та-
чан број це ло куп ног из бе глог ста нов ни штва у Ра шкој.31 Оскуд ни из во ри 
за ис хра ну из бе глих и си ро ма шних по ста ја ли су вре ме ном још оскуд ни ји. 
За по тре бе ис хра не нај у гро же ни јих пре вас ход ни из вор био је ујам од три 
во де ни це, ко ји у ка сни јим го ди на ма ра та ни је био до во љан да за до во љи 
њи хо ве по тре бе.32 

Здрав стве на за шти та из бе гли ца је од де цем бра 1941. па ла на те-
рет оп штин ских бу џе та, ко ји су мо гли да се обра те за по моћ и ме сном 
од бо ру за збри ња ва ње из бе гли ца уко ли ко ни су би ли у мо гућ но сти да 
сно се тро шко ве.33 По чет ком апри ла 1943. го ди не у Ра шкој се по ја ви-
ло не ко ли ко слу ча је ва пе га вог ти фу са и диф те ри је, 34 што је у нај ве ћој 
ме ри про у зро ко ва ло не мач ко на ре ђе ње да се исе ле све из бе гли це из 
Ра шке, ко је су сма тра ли нај ве ро ват ни јим до но си о ци ма за ра зе. Ве ли ки 
при лив и тран зит из бе глих је не мач кој вој сци ства рао још три зна чај на 
про бле ма. Пр ви: вре ме ном је у ре ла тив но ма лој ва ро ши по ста јао за у-
зет ве ли ки број стам бе ног про сто ра, те ни је би ло до вољ но сме шта ја за 
не мач ке по тре бе. Дру ги: ду ге ко ло не из бе гли ца пе ша ка у за пре жним 
ко ли ма че сто су би ле смет ња нор мал ном тран спор ту не мач ке мо то-
ри зо ва не ефек ти ве. Тре ћи: оку па ци о ним вла сти ма је би ло од зна ча ја 
да што ви ше про из вод ног – по љо при вред ног ста нов ни штва об ра ђу је 
зе мљу, чи ме би се обез бе ди ла оп скр ба је ди ни ца у на мир ни ца ма пу тем 
ре кви зи ци ја. Ра шка је по чет ком 1943. го ди не би ла кр ца та оку па тор-
ским је ди ни ца ма. Пре ма не ким про це на ма, та да је у овој ва ро ши би ло 

30 Пи смо из ван ред ног ко ме са ра за по моћ из бе гли ца ма и пре се ље ни ци ма, То ме 
Мак си мо ви ћа, од 21. ма ја 1942, ИАК, ФОР, к. 5. 

31 Спи сак из бе гли ца ко је су пре у зе ле по моћ у жи вот ним на мир ни ца ма. Од 5 
ја ну а ра 1943, ИАК, ФОР, к. 7. 

32 На ред ба на чел ни ка Сре за сту де нич ког. Бр. 4350 од 18. ма ја 1943, ИАК, 
ФОР, к. 7. 

33 На чел ство Сре за свим оп штин ским упра ва ма, од 10. фе бру а ра 1942, ИАК, 
ФОР, к. 5, 

34 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви Ра шка, од 4. апри ла 1943, ИАК, ФОР, к. 7. 
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сме ште но 190 не мач ких вој ни ка, око 600 бе ло гар де ја ца, 120 не ди ће ва-
ца и 1000 бу гар ских вој ни ка.35 Из др жа ва ње и сме штај ово ли ког бро ја 
вој ни ка би ло је пре ве ли ко оп те ре ће ње за иона ко опу сто ше ну и оси ро-
ма ше ну Ра шку и ње ну око ли ну, пре пу ну из бе гли ца. 

Не мач ке вла сти су по сва ку це ну же ле ле да се ота ра се из бе гли ца 
и не при вред ног ста нов ни штва. Не мач ка ко ман да је на ре ди ла да се све 
из бе гли це из Ра шке мо ра ју исе ли ти у обли жња се ла 6. апри ла 1943. и 
да се на рас по ла га ње ко ман ди ме ста мо ра у ро ку од 3 да на пре да ти 40 
ку ћа прет ход но очи шће них и окре че них. 36 Управ ни ор га ни оп шти не 
су и у овом слу ча ју рев но сно из вр ши ли на ре ђе ње. У ро ку од не ко ли ко 
да на при ку пљен је по тре бан број за пре жних ко ла и при сту пи ло се из-
вр ше њу.37 Не ке из бе гли це су се уско ро вра ти ле у Ра шку, али сре ска и 
оп штин ска упра ва по на ло гу не мач ке ко ман де ни су до зво ли ле да ту и 
оста ну. Сре ски на чел ник је из дао на ре ђе ње да се 23. ма ја 1943. сви по-
врат ни ци нај ка сни је до по дне ва по но во вра те у окол на се ла, ина че им је 
за пре ће но да ће би ти ин тер ни ра ни у сво ја ме ста пре би ва ња, уко ли ко је 
мо гу ће, или ра се ље ни у дру ге де ло ве оку пи ра не Ср би је. Та ко ђе је би ло 
за пре ће но да ће им се убу ду ће ус кра ти ти сва ка вр ста по мо ћи.38 На су-
прот ово ме при ме ру, у исто вре ме, 22. ма ја, кроз Ра шку је, на свом пу ту 
у цен трал ну Ср би ју, про ла зи ла ве ћа гру па из бе гли ца из Ко ла ши на и Ан-
дри је ви це. У овом слу ча ју је реч ник сре ског на чел ни ка био дру га чи ји: 

„По зи ва се гра ђан ство да мај ке и оче ви ко ји осе ћа ју по тре бу и 
има ју срп ско ср це и ду шу да при пре ме хле ба и оста ло што има ју, из-
не су на ста ни цу и по де ле свим по ро ди ца ма. Апе лу јем на свест че-
сти тих и до брих гра ђа на Ра шке и Срп ске мај ке да ће се овом по зи ву 
ода зва ти.“39

Све ука зу је на то да та да шња упра ва, у овом слу ча ју, на ни воу сре-
за и оп шти на, ни ка да ни је из ла зи ла из окви ра ап со лут не ко ла бо ра ци је.  
И у ав гу сту 1943, још јед ном по на ре ђе њу крај ско ман дан ту ре, оп штин ска 

35 Бу гар ске је ди ни це су у Ра шку до шле по чет ком ја ну а ра 1943, да би за ме ни ле 
је ди ни це 113. не мач ке ди ви зи је, ко ја је би ла упу ће на на Ис точ ни фронт. Бу гар ске 
је ди ни це су се по себ но ба ха то по на ша ле пре ма срп ском жи вљу. Бу гар ски вој ни ци 
ни су уоп ште по што ва ли Не ди ће ву упра ву, ме ше та ри ли су по се ли ма пљач ка ју ћи, 
хап си ли су и мал тре ти ра ли број не љу де без ика квог раз ло га, из ме ђу оста лих и ар хи-
ман дри та ма на сти ра Сту де ни це. Ви де ти: Т. Ђор ђе вић, н.д., 394-395.

36 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви 5, 7, 8 и 10. апри ла. 1943, ИАК, ФОР, к. 7. 
37 Исто.
38 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви, од 22. ма ја 1943, ИАК, ФОР, к. 7. 
39 Исто.
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упра ва је мо ра ла да исе ли из бе гло ста нов ни штво из оп шти не.40 Нем-
ци ма су би ли бит ни са мо њи хо ви пла но ви на стра те шком и так тич ком 
ни воу, а упра ва у овом слу ча ју ни је мо гла ни шта дру го до да из вр ша ва 
на ре ђе ње.

Је ди но је Ко ме са ри јат за из бе гли це и по го рел це пред ста вљао ор-
га ни зо ван си стем, ко ји је до но сио ре зул та те у пру жа њу по мо ћи из бе-
гли ца ма. Успе шна по моћ умно го ме је за ви си ла и од од го вор но сти и 
ем па ти је љу ди на че лу сре зо ва и оп шти на, ма да че сто ни нај са ве сни ји 
љу ди на тим по ло жа ји ма ни су има ли мо гућ но сти да по мог ну у до вољ-
ној ме ри. Про стор за де ло ва ње на овом пла ну био је огра ђен ствар ним 
ма те ри јал ним усло ви ма и пре ве ли ким бро јем из бе гли ца, а нај ви ше је 
за ви сио од пла но ва и до бре во ље не мач ких оку па ци о них вла сти, ко ји 
су мо ра ли би ти без у слов но ис пу ња ва ни.

На кон ка пи ту ла ци је Ита ли је 8. сеп тем бра 1943, окол но сти се ни-
су ни ма ло про ме ни ле у по гле ду си гур ни јег жи во та срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Шта ви ше, до шло је до еска ла ци је на си ља и по ја ча-
ног при ти ска на ста нов ни штво. На кон фор ми ра ња Дру ге при зрен ске 
ли ге усле дио је низ ма сов них уби ста ва, пљач ки и про те ри ва ња ши ром 
Ко со ва и Ме то хи је.41 Сре ди ном 1944. го ди не при ти сак је не ко вре ме 
је ња вао, сма њи ло се исе ља ва ње Ср ба, а по том је усле дио још је дан та-
лас по ло ви ном ав гу ста, ка да је из бе гла по след ња гру па из Уро шев ца и 
око ли не. На кон овог слу ча ја, ни је ви ше би ло ор га ни зо ва ног, ма сов ног 
тран спор та из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је. Ал бан ски екс тре ми сти 
по ста ја ли су све опре зни ји, иш че ку ју ћи да љи раз вој си ту а ци је. Не по-
сред но пред крај ра та на овом под руч ју, кра јем сеп тем бра 1944. го ди-
не у Ра шки је би ло из ме ђу 400 и 500 из бе гли ца.42 

У опе ра ци ја ма 27. и 28. но вем бра, пар ти зан ске је ди ни це су ко нач-
но осло бо ди ле Ра шку.43 Је дан од пр вих ци ље ва на ко јем је но во фор-
ми ра на власт ра ди ла био је и рад на збри ња ва њу си ро ча ди, ин ва ли-
да, из бе гли ца и свих оста лих ка те го ри ја ко је су би ле нај у гро же ни је.44 

40 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви, од 9. ав гу ста 1943, ИАК, ФОР, к. 8. 
41 В. Гли шић, н.д., 285.
42 С. Ми ло ше вић, н.д., 56-57.
43 Б. Бо шко вић, н.д., 315-320; Ми ли ја К. Ма ли ко вић, Ра шка и око ли на: ге о граф

ско – исто риј ски пре глед, Исто риј ски ар хив Кра ље во, Кра ље во 1971, 182-183.
44 На род но о сло бо ди лач ки од бор за Срез сту де нич ки, со ци јал ни от сек оп-

штин ском на род но о сло бо ди лач ком од бо ру за оп шти ну Ра шка од 29. де цем бра 
1944, ИАК, ФОР, к. 9. 
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Дан ка да су мо гли да се вра те сво јим до мо ви ма за не ке из бе гли це је 
ко нач но сти гао. Оста ли су мо ра ли да са че ка ју да бу ду осло бо ђе ни и 
њи хо ви кра је ви и да се ство ре без бед ни усло ви за по вра так. 

Из во ри

Исто риј ски ар хив Кра ље во, Фонд оп шти не Ра шка 1941-1944, ку ти је број 5, 6, 7, 8, 9. 
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Jo van SI MI JA NO VIć 

RE FU GE ES FROM KO SO VO AND ME TO HIA  
IN RA šKA IN THE SE COND WORLD WAR

Sum mary

The aut hor sta tes that Stu de nič ki Dis trict was from May 1941 a shel ter and 
tran si tion spa ce for a num ber of re fu ge es from Ko so vo-Me to hian Dis trict. The-
re was the in flux of re fu ge es from ot her parts too. A con si de ra ble cur rent of the 
for ced im mi grants we re mo ving from adja cent dis tricts in the fra me of Ko sov-
sko mi tro vač ki Dis trict (which was un der Ser bia from for mal po int of vi ew), and 
bor der parts of Stu de nič ki Dis trict. Even in the spring of 1941 an over whel ming 
num ber of re fu ge es be co mes a se ri o us pro blem of the Dis trict, and the town of 
Ra ška a most. A con stant in flux was be ing con ti nued un til the li be ra tion in 1944. 
Ra ška was re la ti vely small set tle ment, which be ca me one of the most im por tant 
gat he ring cen tres thanks to its ge o grap hic po si tion. As per so me so ur ces, even 
80% of the po pu la tion we re un pro duc ti ve, and mostly we re re fu ge es. Ger man 
oc cu pa tion aut ho ri ti es wis hed to set free from re fu ge es as a bur den, and pro-
blem so ur ces for the ir mi li tary ad mi ni stra tion se ve ral ti mes. Re fu ge es we re as si-
sted by the Com mis sa ri at for Re fu ge es fo un ded by Qu i sling’s aut ho ri ti es from 
that ti me. Re gar ding so me re fu ge es’-re la ted pro blems sol ving dis trict’s and mu-
ni ci pa li ti es ad mi ni stra ti ve bo di es we re be ing set in mo tion. By the row of or ders 
of dis trict’s and mu ni ci pa lity’s pre fec tu re ac com mo da tion, ali men ta tion and he-
alth pro tec tion of re fu ge es we re be ing re gu la ted. 

Key words: Stu de nič ki Dis trict, Se cond World War, re fu ge es, Ko so vo and 
Me to hia, Ra ška Dis trict. 

Рад је пре дат 14. но вем бра 2011. го ди не, а на кон по зи тив них ре цен зи ја, од лу ком 
глав ног и од го вор ног уред ни ка ча со пи са одо брен за штам пу.



Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

ДЕ ША ВА ЊА У САН џА КУ ОД ЈУЛ СКОГ 
УСТАН КА ДО КРА ЈА 1941. ГО ДИ НЕ**

Ап стракт: Овај рад пред ста вља по ку шај да се об ја сни из у зет но сло-
жен по ло жај Сан џа ка у пр вој рат ној го ди ни Дру гог свет ског ра та, уз по-
моћ де таљ не ана ли зе нај ва жни јих до га ђа ја и про це са ко ји су об ли ко ва ли 
исто ри ју овог пре де ла. Рад је за сно ван на из вор ној гра ђи из Ар хи ва Ју го-
сла ви је, Вој ног Ар хи ва, Ар хи ва Ср би је, Ар хи ва гра да Кра ље ва и Ар хи ва 
гра да Но вог Па за ра, као и на ода бра ној на уч ној ли те ра ту ри ко ја се ба ви 
про у ча ва њем про сто ра Ср би је у Дру гом свет ском ра ту. 

Кључ не ре чи: Сан џак, му сли ма ни, Ср би, Но ви Па зар, Пље вља, Сје-
ни ца, Ко со во и Ме то хи ја, су ко би, Вр хов ни Штаб, Цен трал ни Ко ми тет. 

Увод

Због свог ге о стра те шког и ге о по ли тич ког зна ча ја, под руч је Сан џа-
ка је то ком пр ве рат не го ди не у Ју го сла ви ји има ло из у зет ну ва жност за 
све су ко бље не стра не.1 Сан џак је био про стор на ко ме су се пре пли та ли 
им пе ри ја ли стич ки, али и уско на ци о на ли стич ки ин те ре си оку па ци о них 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

1 У ме ђу рат ном пе ри о ду про стор ко ји се он да, али и да нас под ра зу ме вао под 
Сан џа ком, на рав но, ни је по сто јао као по себ на це ли на. Област ко ја је пред ста вља ла 
управ ну је ди ни цу у окви ру Ото ман ског цар ства по де ли ле су Ср би ја и Цр на Го-
ра по сле Бал кан ских ра то ва. Бе ран ски, Бе ло пољ ски и Пље ваљ ски срез су при па ли 
Цр ног Го ри, а Де жев ски (Но во па зар ски), Шта вич ки (Ту тин ски), Сје нич ки, Ми ле-
шев ски (При је пољ ски), Но во ва ро шки и При бој ски срез Ср би ји. 

УДК 94(497.11)"1941"(093.2)

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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др жа ва. Не мач ка је пре све га би ла за ин те ре со ва на за екс пло а та ци ју руд-
ни ка Треп ча и обра ћа ла је ви ше па жње на ис точ не де ло ве ове обла сти, 
од но сно де жев ски, шта вич ки и сје нич ки срез. Ита ли ја, ко ја је кон тро-
ли са ла нај ве ћи део Сан џа ка, по ку ша ва ла је да пре ко ње га про дре ду бље 
у Бал кан ско по лу о стр во и про ши ри свој ути цај на По ду на вље. Ове ита-
ли јан ске пре тен зи је су се не ми нов но ко си ле са до ми нант ним по ло жа-
јем Не мач ке на Бал ка ну. С дру ге стра не, Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска 
(НДХ) је ви де ла мо гућ ност свог ши ре ња на про стор Сан џа ка пре ко до-
ми ци јал ног му сли ман ског ста нов ни штва, ко је је посматралa као исла-
ми зо ва не Хр ва те. По што су ам би ци је уста шког ре жи ма до се за ле све до 
Но вог Па за ра, оне су се по кло пи ле са ин те ре си ма још јед не квин слин-
шке тво ре ви не, Ве ли ке Ал ба ни је. Иста је по ку ша ва ла да пре ко Ко со ва 
и Ме то хи је и му сли ман ског жи вља про ши ри сво је гра ни це на ис точ не 
де ло ве Сан џа ка. У то ме је има ла све срд ну по моћ Ита ли је, ко ја је у ње-
ном ши ре њу ви де ла ја ча ње соп стве ног ути ца ја. Ин те ре си оку па тор ских 
др жа ва ће се до кра ја ра та, с из у зет ком НДХ ко ја је „из ба че на“ из Сан џа-
ка у сеп тем бру 1941. го ди не, гло жи ти око овог про сто ра. 

Област Сан џа ка је има ла још ве ћи зна чај за ан ти фа ши стич ке по-
кре те ко ји су се сре ди ном 1941. го ди не по ја ви ли на про сто ру Ју го сла-
ви је. На и ме, ка да је бук нуо јул ски уста нак, овај про стор по ста је сво је-
вр сни ко ри дор ко ји спа ја два глав на жа ри шта от по ра, Ср би ју и Цр ну 
Го ру. Та ко ђе, Сан џак је био и рас кр сни ца пу те ва ко ја је по ве зи ва ла 
Ко со во и Ме то хи ју, Бо сну и Хер це го ви ну, Цр ну Го ру и Ср би ју. Ка-
ко се по ка за ло, Сан џак је пред ста вљао и уто чи ште за ко му ни стич ке 
тру пе по сле не мач ке офан зи ве кра јем го ди не у за пад ној Ср би ји, јер 
не мач ка вој ска ни је на ста ви ла про гон глав ни не пар ти зан ских сна га у 
ита ли јан ску зо ну.2 Са по вла че њем Вр хов ног шта ба На род но о сло бо ди-
лач ког по кре та Ју го сла ви је (ВШЈ) и Цен трал ног ко ми те та (ЦК) КПЈ 
у се вер не де ло ве Сан џа ка, цен тар устан ка се у де цем бру 1941. гoдине 
пре нео на но ву сло бод ну те ри то ри ју са цен тром у Но вој Ва ро ши. По-
што је Јо сип Броз на ме ра вао да се на про ле ће 1942. го ди не вра ти у Ср-
би ју, Сан џак је по стао и не ка вр ста ба зе за ову ак ци ју, а ту ће уло гу у 
пла но ви ма вр хов ног ко ман дан та за др жа ти до кра ја ра та. Овај про стор 
је био и по при ште ве ли ких и спе ци фич них су ко ба и бор би. Бит ка за 
Пље вља по чет ком де цем бра је нај ве ћа ак ци ја и нај ве ћи по раз ко ји су 
пар ти за ни пре тр пе ли у пр вој го ди ни ра та. На пад на Сје ни цу је опет, 

2 По чет ком 1942. го ди не и Дра го љуб Ми хај ло вић се са сво јим шта бом скло нио 
у Сан џак, у око ли ну Ко ла ши на.
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спе ци фи чан по то ме што су град од пар ти за на бра ни ле удру же не сна-
ге му сли ма на и Ср ба.3 У ет нич ким су ко би ма у де жев ском сре зу то ком 
но вем бра 1941. го ди не ал бан ске тру пе са Ко со ва и Ме то хи је су по ку-
ша ле да про дру у цен трал ну Ср би ју пре ко Ра шке и ибар ске до ли не. 

Због све га на ве де ног, за КПЈ се још од по чет ка устан ка на ме та ла 
по тре ба да се овај сло же ни про стор ста ви под по ли тич ку и вој ну кон-
тро лу и та ко спре чи ње го во це па ње од стра не оку па тор ских си ла. Сто-
га је кра јем сеп тем бра осно ван Об ла сни ко ми тет за Сан џак (ОКС) 
ко ји је био ди рект но ве зан за ЦК КПЈ. 

Исто вре ме но је осно ван и Глав ни штаб Сан џа ка.4 Отва ра ње пи та-
ња по себ ног ста ту са Сан џа ка то ком Дру гог свет ског ра та је до да нас 
оста ло пред мет мно гих на уч них рас пра ва. 

На су прот ин те ре си ма осо вин ских си ла и аспи ра ци ја до ма ћих ан-
ти фа ши стич ких по кре та, ста ја ла је јед на из ра зи то си ро ма шна, при вред-
но-еко ном ски и кул тур но за о ста ла област Сан џа ка. У Сан џа ку је 1941. 
го ди не жи ве ло око 254.000 ста нов ни ка. Од то га су Ср би и Цр но гор ци 
чи ни ли 57% ста нов ни штва а му сли ма ни 43%.5 То ком ме ђу рат ног пе-
ри о да др жа ва је у овај крај уло жи ла 80 пу та ма ње сред ста ва не го ли, на 
при мер, у Сло ве ни ју.6 Не пи сме ност је би ла огром на, чак 76% од укуп ног 
бро ја ста нов ни ка. Му сли ман ско ста нов ни штво је пред ња чи ло по нео-
бра зо ва но сти. Та ко је је дан фа кул тет ски обра зо ван му сли ман до ла зио 
на 1.500 жи те ља ислам ске ве ре, а ку ри о зи тет пред ста вља по да так да је 
са мо јед на му сли ман ка то ком ме ђу рат ног пе ри о да за вр ши ла че ти ри раз-
ре да гим на зи је.7 Здрав стве на сли ка ста нов ни штва је би ла још го ра. Го-
ди не 1931. у Сан џа ку је жи ве ло око 220.000 љу ди, а на рас по ла га њу је 
би ло са мо 7 ле ка ра и 171 бо ле снич ки кре вет.8 У Сан џа ку је би ла нај ве ћа 

3 Ја ну а ра 1942. Об ла сни ко ми тет Сан џа ка је не ко ли ко пу та оштро осу дио са рад њу 
„чет ни ка“ са му сли ман ском ре ак ци јом из Сје ни це у то ку на па да на град. Ар хив Ср би је у 
Же ле зни ку (у да љем тек сту АСЖ), Об ла сни Ко ми тет Сан џа ка, Ђ7, Про глас Об ла сног 
Ко ми те та Сан џа ка од ја ну а ра 1942. го ди не; Исто риј ски Ар хив гра да Кра ље ва (у да љем 
тек сту ИАК), фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, 276-78; 

4 З. Ла кић, Пар ти зан ска ауто но ми ја Сан џа ка 19431945, Под го ри ца,1992, 50.
5 Б. Гле до вић, „Уста нак у Ср би ји и НОБ у Сан џа ку у пр вој го ди ни осло бо ди-

лач ког ра та“, Ру ко во ђе ње НОРом и ре во лу ци јом у Ср би ји 194145, Бе о град, 103.
6 З. Ла кић, нав. де ло, 48.
7 С. Бан џо вић, „Дру штве но-еко ном ска обе леж ја Сан џа ка у ме ђу рат ном пе ри-

о ду“, Но во па зар ски збор ник, 19, Но ви Па зар, 1995, 187.
8 По сто јао је и ве ли ки про блем са ен дем ским си фи ли сом, чи ја је по ја ва та да 

би ла ре дак слу чај у це лом све ту... Д. Ја у ко вић, нав. де ло, 10. 
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смрт ност но во ро ђен ча ди у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, јер су на 1.000 но во-
ро ђе них уми ра ла чак 142 де те та.9 Уз све на ве де но, Сан џак је био јед на 
мул ти ет нич ка, мул ти кон фе си о нал на и мул ти кул ту рал на сре ди на оп те ре-
ће на на сле ђе ним су ко би ма из про шло сти. На и ме, че то ва ња и ме ђу соб на 
уби ја ња Ср ба и му сли ма на пре ста ла су тек 1929. го ди не, ка да је по след-
ња бан да про те ра на из овог де ла Ср би је, али су се спо ра дич ни слу ча је ви 
пљач ке де ша ва ли све до по чет ка ра та.10

Оку па ци ја и уста нак (април–сеп тем бар  
1941. го ди не)

Не мач ке вој не је ди ни це на не ле су те жак по раз ју го сло вен ској вој-
сци у Април ском ра ту и бр зо оку пи ра ле це лу зе мљу. Иако су Нем ци за-
у зе ли го то во цео Сан џак, по сле ус по ста вља ња де мар ка ци о не ли ни је са 
Ита ли јом 6. ма ја, Не мач ка је Ита ли ји усту пи ла Шта вич ки (Ту тин ски), 
Бе ло пољ ски и Пље ваљ ски срез. При том је за др жа ла При бој ски, Но во-
ва ро шки, Ми ле шев ски, Сје нич ки и Де жев ски срез.11 По што је не мач ки 
ин те рес био пре вас ход но ве зан за Треп чу, од но сно за Де жев ски срез као 
там пон зо ну пре ма овом руд ни ку, отво рио се про стор за те ри то ри јал но 
ши ре ње НДХ, пре све га на за пад не сре зо ве Сан џа ка.12 За са мо не ко ли ко 
да на од 29. апри ла до 5. ма ја 1941. го ди не, тру пе НДХ су за по се ле При-
бој ски, Но во ва ро шки, Пље ваљ ски и При је пољ ски срез, али су, на рав но, 
ове обла сти и да ље оста ле под не мач ким про тек то ра том. Пре пу шта ње 
јед ног де ла Сан џа ка Хр ват ској на и шло је на одо бра ва ње ве ли ког бро ја 
пред став ни ка му сли ман ске ели те у Сан џа ку. На и ме, при су ство НДХ под-
гре ја ло је иде је и пре тен зи је му сли ман ске ели те за при кљу че ње ове обла-
сти Бо сни и Хер це го ви ни, ко ја је та да би ла у са ста ву уста шке др жа ве.13 

9 С. Бан џо вић, нав. де ло, 84.
10 А. Ав дић, „Хај дуч ка и ко мит ска де лат ност у Сан џа ку (1878-1925)“, Но во па

зар ски збор ник, 11, Но ви Па зар, 158-163.
11 Збор ник НОРа, XI II, књ. 1, док. бр. 20.
12 ИАНП, В.7.285, Збир ка ко пи ја, Крај ско ман да ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци, 

Ре фе рат о ста њу у Сан џа ку, Треп ча је пре ра та про из во ди ла око 40% оло ва за не-
мач ку рат ну при вре ду, а у ра ту се тај про це нат по ве ћао, 29.

13 Го ди не 1917. му сли ман ски пр ва ци из Сан џа ка су у Сје ни ци од лу чи ли да се 
про стор Сан џа ка от це пи до Ср би је и Цр не Го ре и при по ји Бо сни и Хер це го ви ни... 
З. Ла кић, нав. де ло, 42; М. Ра до вић, ефен ди ји на се ћа ња и ка зи ва ња, Но ви Па зар, 
2007, 114.
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Ви ђе ни ји пред став ни ци му сли ма на из Сан џа ка, без пред став ни ка 
Шта вич ког и Де жев ског сре за, 6. ма ја су се јед ном де кла ра ци јом обра-
ти ли по глав ни ку тра же ћи да цео Сан џак при по ји сво јој др жа ви. Пи-
сма са слич ним мол ба ма су упу ће на и Хи тле ру и Му со ли ни ју.14 

У при лог по пу лар но сти уста шког ре жи ма ме ђу му сли ма ни ма ишла је 
и чи ње ни ца да је од мах по за по се да њу сан џач ких сре зо ва из вр ше на пот-
пу на лу стра ци ја срп ских ка дро ва у ад ми ни стра тив но-управ ном си сте му, 
на чи ја ме ста су до шли му сли ма ни (сре ска и оп штин ска на чел ни штва, 
ко ман де жан дар ме ри је итд.). Пот пу но су прот но зах те ви ма му сли ма на, 
Ср би су у оној ме ри ко ли ко је то би ло мо гу ће, те жи ли да Сан џак пот пад-
не под ита ли јан ску оку па ци о ну власт. О рас по ло же ње му сли ма на пре ма 
иде ји сје ди ње ња Сан џа ка и НДХ го во ри и ин те ре сан тан до га ђај ко ји се 
збио у Сје ни ци 15. ју на 1941. го ди не. Та да је про у ста шка стру ја, ко ри сте-
ћи од су ство Не ма ца, из ве ла пуч и ски ну ла са вла сти про ал бан ског сре-
ског на чел ни ка.15 Од мах по том усле ди ло је пи смо јед ног де ла но во па зар-
ских му сли ма на ко ји су тра жи ли да се и Де жев ски срез при по ји уста шкој 
др жа ви. Ути цај НДХ на те ри то ри ји Сан џа ка та да је до сти гао свој зе нит. 

С дру ге стра не, Нем ци су још 20. апри ла на са стан ку са ал бан ским 
пр ва ци ма са Ко со ва и Ме то хи је, али и из Де жев ског, Шта вич ког и Сје-
нич ког сре за, обе ћа ли ства ра ње тзв. „Ма ле Ал ба ни је“ као про тив те же Ве-
ли кој Ал ба ни ји, ко ја је би ла у уни ји са Ита ли јом. Та тво ре ви на је тре ба ло 
да об у хва та три по ме ну та сре за са те ри то ри је Сан џа ка и не ке де ло ве Ко-
со ва и Ме то хи је.16 Ал бан ци су до кра ја апри ла пре у зе ли власт у сва три 
сре за. Ме ђу тим, убр зо је тај акт уки нут и Ко сов ско ми тро вач ки округ је 
за јед но са Де жев ским и Сје нич ким сре зом остао у Ср би ји иако су Ал бан-
ци за др жа ли власт. Шта вич ки срез је при по јен Ве ли кој Ал ба ни ји. По сле 
то га ал бан ске те ри то ри јал не аспи ра ци је је по др жа ва ла углав ном Ита ли-
ја, обе ћа ва ју ћи про ши ре ње ал бан ске вла сти ван Шта вич ког, Де жев ског 
и Сје нич ког сре за на ми ле шев ски и чак на де ло ве Кра ље вач ког окру га.17 
Ме ђу тим, ал бан ска власт се ни ка да ни је про ши ри ла да ље од Шта вич ког и 
Де жев ског сре за док је, као што је већ на ве де но, уки ну та по ло ви ном ју на 
и на про сто ру Сје нич ког сре за. Сто га су Ал бан ци са Ко со ва и Ме то хи-
је си лом по ку ша ли да оства ре сво је те ри то ри јал не пре тен зи је, по го то во 
оне на про сто ру ибар ске до ли не. Иако је ал бан ска квин слин шка власт на 

14 ВОЈ НИ АР ХИВ (у да љем тек сту ВА), фонд НОВЈ, к. 1671, ф. 9, док. 1.
15 ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, 192.
16 Збор ник НОРа, том XII, књ. 1, док. 19.
17 М. Ћу ко вић, Сан џак, Бе о град, 1964, 50-60.
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те ри то ри ји Де жев ског и Шта вич ког сре за спро ве ла пот пу ну про ме ну ка-
дро ва и вра ти ла фе у дал не од но се из вре ме на пре 1912. го ди не, ипак ни је 
сте кла пот пу ну ода ност му сли ман ског жи вља. Глав ни раз лог то ме би ло 
је спро во ђе ње агре сив не по ли ти ке ал ба ни за ци је му сли ма на, ко ји су схва-
та ни као по ср бље ни Ал бан ци.18 Та ко ђе, му сли ма ни ма тра ди ци о нал но ве-
за ним за Бо сну и Хер це го ви ну ни је од го ва ра ло ује ди ње ње са Ал ба ни јом, 
по го то во не под ита ли јан ским про тек то ра том.

Ши ре ње Ве ли ке Ал ба ни је и по го то во НДХ на те ри то ри ју Сан џа ка 
иза зи ва ло је по до зре ње Ита ли је, ко ја је овај про стор по сма тра ла као 
ко ри дор за ши ре ње свог ути ца ја ка Ср би ји. На при су ство ору жа них 
сна га НДХ у се вер но сан џач ким сре зо ви ма из Ри ма се гле да ло као на 
акт отво ре ног не при ја тељ ства. Сто га су ита ли јан ске оку па ци о не вла-
сти за тра жи ле но ве пре го во ре са пред став ни ци ма Рај ха у Ср би ји, ко ји 
су одр жа ни у Бе о гра ду по чет ком ју ла 1941. го ди не. По том уго во ру 
ита ли јан ска власт је пре у зе ла упра ву над Но во ва ро шким, При је пољ-
ским, При бој ским и Сје нич ким сре зом, док су Нем ци за др жа ли са мо 
Де жев ски срез са Но вим Па за ром.19 Хр ват ске тру пе су пре ма то ме 
мо ра ле да се ева ку и шу из Сан џа ка, што су и учи ни ле до 5. сеп тем бра 
1941. го ди не ка да је ита ли јан ска вој ска ко нач но оку пи ра ла ове пре-
де ле.20 Све до ка пи ту ла ци је Ита ли је 1943. го ди не не ће би ти бит ни јих 
те ри то ри јал них из ме на на про сто ру Сан џа ка. 

Уста нак про тив оку па ци о них си ла у Сан џа ку је по чео 14. ју ла 1941. 
го ди не на па дом на Мој ко вац. Он се од ви јао под ути ца јем сна жног 
устан ка на те ри то ри ји Цр не Го ре, чи ја је ма сов ност и енер ги ја из не-
на ди ла не са мо Ита ли ја не већ и КПЈ.21 За са мо не ко ли ко да на, тач ни је 

18 На сил на ал ба ни за ци ја му сли ман ског ста нов ни штва огле да ла се у то ме што 
су му сли ма ни би ли при мо ра ва ни да но се ћу лаф уме сто фе са, да пи шу име на фир ми 
и рад њи на ал бан ском је зи ку, да уче ал бан ски и по ха ђа ју на ста ву на овом је зи ку. 
Слу жбе ни је зик је био ал бан ски, ве ли ки број ули ца је до био име на по ал бан ским 
исто риј ским лич но сти ма, по гра ду су се ви јо ри ле ал бан ске за ста ве и кар те Ве ли ке 
Ал ба ни је, итд... ИАК, фонд 404, к-14, В. По по вић, Хро ни ка Ту ти на и сре за Шта-
вич ког, ру ко пис, 146-147; ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до вић, Хро ни ка 
Но вог Па за ра у НОБ-у, I, ру ко пис, 150-157.

19 Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 295-296.
20 Сна ге НДХ је тре ба ло да се по ву ку још до кра ја ју ла 1941. али због не мо-

гућ но сти Ита ли ја на да се из бо ре са устан ком у Цр ној Го ри, Рим је до зво лио да 
се Хр ва ти за др же као по са да у се вер ном Сан џа ку. Ме ђу тим, чим су Ита ли ја ни 
ста ци о ни ра ли озбиљ ни је тру пе на овом под руч ју по чет ком сеп тем бра, уста шка 
власт се по ву кла из Сан џа ка... Збор ник НОРа, том XII, књ. 1, док. 90. 

21 Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 186-188 и 191-193.
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до 22. ју ла 1941. го ди не, уста ни ци су осло бо ди ли Ко ла шин, Ан дри је ви-
цу, Бе ра не, Би је ло По ље и Мој ко вац, док су Пље вља и При је по ље би ли 
под бло ка дом. Цен тар ове осло бо ђе не те ри то ри је би ло је Би је ло По ље. 
Убр зо се при сту пи ло ор га ни за ци ји вла сти, од но сно уво ђе њу на род но о-
сло бо ди лач ких од бо ра. Та да до ла зи до пр вих ра сло ја ва ња ме ђу уста ни-
ци ма јер су мно ги офи ци ри и пред став ни ци пред рат не вла сти у ово ме 
пре по зна ли пр ву фа зу ре во лу ци је. По сле пр во бит не из не на ђе но сти и 
не спрем но сти, Ита ли ја је ре а го ва ла бр зо и ефи ка сно. Бу ду ћи гу вер нер 
Цр не Го ре, ге не рал Пир цио Би ро ли, је зах те вао стрикт ну и су ро ву од-
ма зду над ста нов ни штвом и уста нич ким сна га ма.22 Су пер и ор но на о ру-
жа не и вој но бо ље ор га ни зо ва не од уста нич ке вој ске, ита ли јан ске тру пе 
су ла ко скр ши ле от пор и већ 10. ав гу ста пре о ку пи ра ле це лу сло бод ну те-
ри то ри ју, оста вља ју ћи за со бом „кр ва ве тра го ве“. Ко нач но 5. сеп тем бра 
Ита ли ја ни су ушли у Но ву Ва рош, ко ју су тог ју тра за у зе ле уста нич ке 
сна ге, али су је од мах и на пу сти ле. Све до по ло ви не ок то бра не ће би ти 
ве ћих ак ци ја уста нич ких сна га на овом про сто ру, а жа ри ште су ко ба ће 
се пре не ти на ис точ не сре зо ве Сан џа ка.

Као што се ви ди, уста нак у Сан џа ку се раз ви јао пот пу но не рав-
но мер но. Док је код Би је лог По ља по сто јао уста нич ки од ред од 
5.000 љу ди, ко ји је за у зео град ми мо ди рек ци је ЦК КПЈ,23 на ју риш, 
до тле у Шта вич ком и Де жев ском сре зу, као и у око ли ни Ро жа ја, ни-
је би ло ни јед ног уста ни ка. Ко му ни стич ка пар ти ја ни је ни по сто ја-
ла на овом про сто ру и та ква си ту а ци ја ће се за др жа ти све до 1944. 
го ди не. Под руч ја Сје нич ког, При је пољ ског, Но во ва ро шког и При-
бој ског сре за су, што због нео р га ни зо ва но сти и не по ве за но сти уста-
ни ка, што због ја ког при ти ска сна га НДХ, пот по мог ну тих не мач ком 
ору жа ном си лом, оста ла ис кљу че на из устан ка све до по след њих да-
на ав гу ста 1941. го ди не, ка да су хр ват ске тру пе по че ле да на пу шта ју 
Сан џак.24 Као пре вен ци ју ши ре њу устан ка, Ита ли ја ни су ко ри сти ли 
раз не не ре гу лар не му сли ман ске је ди ни це из Сан џа ка и са Ко со ва и 
Ме то хи је, ка ко би за стра ши ле и про те ра ле Ср бе, озна че не као но-
си о це устан ка. Те гру па ци је па ле се ла у око ли ни Ро жа ја, Бро да ре ва, 
Пла ва, Гу си ња, на Пе ште ру и у око ли ни Ту ти на. Шта вич ки срез је 
то ком ју ла по стао сте ци ште свих мо гу ћих пљач ка шких бан ди, ко је 
за во де пот пу ну анар хи ју у овом си ро ма шном кра ју. Оне се по кре ћу 

22 Збор ник НОРа, XI II, књ. 1, док. 48.
23 АСЖ, ОКС, Ђ7, Цир ку лар ни ре фе рат ОК КПЈ за Сан џак.
24 М. Ћу ко вић, нав. де ло, 98-105.
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и ка Би је лом По љу, али би ва ју за у ста вље не на пла ни ни Ко ри то. До 
кра ја го ди не сви Ср би из овог сре за су би ли ра се ље ни.25 Исти слу чај 
је био и са Бро да ре вом и око ли ном.26 Мо ра се ис та ћи да је исто ри о-
гра фи ја за бе ле жи ла не ко ли ко по хвал них при ме ра по мо ћи му сли ма на 
у са кри ва њу и чу ва њу Ср ба од про го на.27ее По сле не у спе шног по ку-
ша ја уста ни ка да се у пр вих не ко ли ко да на из прав ца Би је лог По ља 
про би ју пре ко Пе ште ра до Сје ни це и спо је са Ср би јом, на пла ни ни 
Мач ко ви ци је ус по ста вљен фронт, ко ји се ни је ви ше по ме рао. Да би 
лак ше од бра ни ле Сје нич ки срез, вла сти НДХ су на о ру жа ле му сли-
ман ско ста нов ни штво и свр ста ле га у фор ма ци ју му сли ман ске ми-
ли ци је.28 Нај о се тљи ви ја си ту а ци ја је би ла у Де жев ском сре зу где су 
Ср би кра јем ју ла и по чет ком ав гу ста по че ли да пру жа ју спо на та ни 
от пор фе у дал ним на ме ти ма му сли ман ских ага и бе го ва. Та да до ла зи 
до пр вих уби ста ва, ко ја за со бом по вла че од ма зду ал бан ске жан дар-
ме ри је из Но вог Па за ра и пр ва про те ри ва ња Ср ба из Де жев ског сре-
за. Из бе гли це од ла зе на Го ли ју или у до ли ну Ибра, где се при кљу чу ју 
но во на ста лим чет нич ким од ре ди ма. Чет нич ке је ди ни це по том вр ше 
од ма зду над му сли ман ским жи вљем и на ста је увер ти ра за ра зор не 
ору жа не су ко бе ко ји ће се де си ти то ком ок то бра и но вем бра 1941. 
го ди не у це лом сре зу.29 

Ет нич ки су ко би у Де жев ском сре зу  
(ок то бар–но вем бар 1941. го ди не)

Ме ђу соб не чар ке му сли ма на и Ср ба на ста вље не су и то ком ав гу-
ста и сеп тем бра 1941. го ди не. Још 19. ав гу ста јед на чет нич ка фор ма-
ци ја је у се лу Зе ма ни ци уби ла че ти ри жан дар ма, а Нем ци су за од ма зду 

25 АЈ, фонд 110, ф. 332, дос. 3052, стр. 857-58, 893; АК, фонд 404, к-14, В. По по-
вић, Хро ни ка Ту ти на у сре за Шта вич ког, ру ко пис, 160-162.

26 Д. Ја у ко вић, нав. де ло, 63.
27 Пе штер ско пле ме Ђе ре ка ра је по на ре ђе њу свог гла ве ши не Иља за Ђе ре кар-

ца шти ти ло 50 срп ских по ро ди ца из се ла Ша ро ње и С. До ла, у за ме ну за но вац. Они 
су та ко ђе, чу ва ли ку ће и имо ви ну про те ра них Ср ба... АК, фонд 404, к-14, В. По по-
вић, Хро ни ка Ту ти на у сре за Шта вич ког, ру ко пис, 174.

28 Збор ник НОРа, том XII, књ. 1, док. 89.
29 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-

ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 21-22.
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спа ли ли це ло се ло два да на ка сни је. До по чет ка сеп тем бра у Де жев-
ском сре зу су ор га ни зо ва не чет нич ке гру па ци је Ко сте Пе ћан ца и 
Дра го љу ба Ми хај ло ви ћа. Нај пре је вој во да Ко сте Пе ћан ца, Ма шан 
Ђу ро вић, фор ми рао у ибар ској до ли ни Су хо пла нин ски чет нич ки од-
ред. Овај од ред је об у хва тао и не ко ли ко је ди ни ца на те ре ну сре за Де-
жев ског (Ни ко љач ка, Вра чев ска, Де жев ска и По ло шка че та). Исто-
вре ме но се на под руч ју Ибар ског Ко ла ши на ства ра чет нич ки од ред 
То до ра До бри ћа, у ко ји је ушло мно го из бе гли ца из Шта вич ког и Бе-
ран ског сре за.30 По што је вој во да Ма шан Ђу ро вић већ кра јем ав гу ста 
пре шао у отво ре ну ко ла бо ра ци ју, Су хо пла нин ски чет нич ки од ред је 
био од лич но на о ру жан и до бро пла ћен од стра не вла де Ми ла на Не-
ди ћа.31 Ме ђу тим, због то га део ње го вих је ди ни ца из око ли не Но вог 
Па за ра до кра ја сеп тем бра пре ла зи на стра ну рав но гор ских чет ни ка, 
ко је је у овом кра ју во дио ка пе тан Ра до мир Цве тић. Од ових тру па је 
он да фор ми ра на Де жев ска бри га да, ко ја је за јед но са Сту де нич ком 
(на ла зи ла се на про сто ру Ра шког сре за) ушла у са став чет нич ког Сту-
де нич ко-де жев ског од ре да.32 По ред по ја ве но ве вој не ор га ни за ци је 
на про сто ру Де жев ског сре за, си ту а ци ју су до дат но за о штра ва ли и 
су ко би у Ко сов ско ми тро вач ком сре зу. На и ме, по ло ви ном сеп тем бра 
до шло је до ору жа ног су ко ба из ме ђу чет ни ка Су хо пла нин ског од ре-
да и ал бан ске жан дар ме ри је из Ко сов ске Ми тро ви це, ко ју је пред во-
дио Ба ја зит Бо ље ти нац, син чу ве ног ка ча ка Исе Бо ље тин ца. Бор бе 
су во ђе не на про сто ру Це рањ ске ре ке ју жно од Ле по са ви ћа. Кра јем 
ме се ца, по сред ством Не ма ца је скло пљен мир и про стор Це ра ње је 
узет као там пон зо на из ме ђу срп ског и ал бан ског ути ца ја.33 Ме шо ви-
те му сли ман ско-ал бан ске сна ге, пред во ђе не ис так ну тим бар јак та рем 
Ша ба ном По лу жом, спа ли ле су кра јем сеп тем бра ве ли ки број се ла у 
Ибар ском Ко ла ши ну, по сле че га је не мач ка ко ман да у Ко сов ској Ми-
тро ви ци сма тра ла овај про стор „ра се ље ним“.34 

30 Б. Бо шко вић, На род но о сло бо ди лач ка бор ба у Ибар ском ба се ну, При шти на, 
1968, 92-93.

31 Збор ник НОРа, том XII, књ. 1, док. бр. 569.
32 Б. Бо шко вић, нав. де ло, 94-95.
33 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-

ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 33. 

34 АЈ, фонд 110, Ф-50, стр. 75; АНП, фонд В.7.285, Збир ка ко пи ја, Крај ско-
ман да ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ре фе рат о си ту а ци ји у Ко сов ско ми тро вач ком 
окру гу, 44.



Милутин Живковић256

Због ши ре ња устан ка у Ср би ји, не мач ка ко ман да је од лу чи ла да 
бра ни са мо стра те шки ва жне тач ке, па је по ву кла сво је сна ге из Но-
вог Па за ра у Ко сов ску Ми тро ви цу 4. ок то бра 1941. го ди не. У Но вом 
Па за ру се осни ва Од бор за од бра ну гра да на чи је че ло до ла зи нај у-
ти цај ни ја лич ност ме ђу му сли ма ним овог кра ја Аћиф Ха џи ах ме то вић. 
Да би за шти тио град од мо гу ћег на па да чет нич ких је дин ца, Ха џи ах-
ме то вић је по слао по зив за по моћ у Ко сов ско-ми тро вач ки, Шта вич ки 
и Бе ран ски срез. Ка ко би спре чио Ср бе из Но вог Па за ра да по мог ну 
евен ту ал ни на пад, али и да би спре чио од лив ин фор ма ци ја, он је 5. ок-
то бра до нео од лу ку да се Ср би ма за бра ни из ла зак из гра да. Та од лу-
ка је оста ла на сна зи све до 7. 12. ка да су се Нем ци вра ти ли у Но ви 
Па зар.35 Не ко ли ко да на ка сни је у град је до шао Ша бан По лу жа са 60 
вул не та ра (до бро вољ ци – не ре гу лар не тру пе) из Дре ни це,36 а до кра ја 
ме се ца је имао под кон тро лом око 500 љу ди са Ко со ва и Ме то хи је.37 
Са при сти за њем вул не та ра из Дре ни це, Ву чи тр на, Ис то ка, Ко сов ске 
Ми тро ви це итд. по о штра вао се те рор над Ср би ма у гра ду и око ли ни. 
Исто вре ме но по чи њу и од ма зде чет нич ких је ди ни ца. Ра чу на се да је 
са мо то ком ок то бра у Но вом Па за ру уби је но 11 Ср ба, а на те ри то ри ји 
сре за 22. С дру ге стра не, стра да ло је 18 му сли ма на из окол них се ла.38 У 
уби ја њу и пљач ка њу срп ских се ла ис та као се пред рат ни ро би јаш Би ко 
Дре ше вић, чи ја је фор ма ци ја ле га ли зо ва на кра јем сеп тем бра. По сле 
ових те шких до га ђа ја и два не у спе шна по ку ша ја пре го во ра из ме ђу Ха-
џи ах ме то ви ћа и ко ман дан та Сту де нич ко-де жев ског од ре да Ра до ми ра 
Цве ти ћа, про ду бљи ва ње су ко ба је би ло не ми нов но. 

Пр ви на пад чет нич ких је ди ни ца на Но ви Па зар усле дио је 4. но-
вем бра 1941. го ди не. Из вр ши ле су га сна ге Сту де нич ко-де жев ског 
од ре да под ко ман дом Ра до ми ра Цве ти ћа са око 1000 љу ди. С дру ге 
стра не, град је бра ни ло око 1.500 вул не та ра са Ко со ва и Ме то хи је под 
вођ ством По лу же, ал бан ских жан дар ма и при пад ни ка му сли ман ске 

35 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 239-242.

36 Ша бан По лу жа је ка сни је био је дан од глав них во ђа ал бан ске по бу не 1944. 
го ди не... П. Џе ле то вић-Ива нов, 21 ССДи ви зи ја, Скен дер бег, Бе о град, 1989, 245.

37 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 250-252;

38 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-
ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 38-39; 
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ми ли ци је из гра да и Шта вич ког и Бе ран ског сре за.39 На пад на град је 
тре ба ло да се од ви ја из че ти ри прав ца, а по че так је за ка зан за 4 ча са 
ују тру. Ме ђу тим, по сле сед мо ча сов не бор бе на пад ни је ус пео и чет-
ни ци су се по ву кли у ра су лу, уз ве ли ке гу бит ке. У исто ри о граф ским 
спи си ма се као глав ни узро ци чет нич ког по ра за на во де не ди сци пли-
на, нео р га ни зо ва ност, же ља за пљач ком, ни зак мо рал, али и пре те ра но 
кон зу ми ра ње ал ко хо ла. Би ланс овог су ко ба био је: на стра ни чет ни ка 
је по ги ну ло 63, а ра ње но њих 68, од ко јих је пре ми ну ло још 20, док је 
од бра на гра да има ла 45 мр твих и 38 ра ње них, од ко јих је 15 умр ло.40 
Ха ос и па ни ку ко ји су на ста ли у Но вом Па за ру ис ко ри сти ле су бан де 
ал бан ских вул не та ра и дру жи на Би ка Дре ше ви ћа. То ком 5. и 6. но вем-
бра 1941. го ди не у Но вом Па за ру је уби јен 21 Ср бин, а опљач ка на су 
го то во сва срп ска до ма ћин ства. Ал бан ци су пљач ка ли цр кве и ло ми ли 
спо ме ни ке на срп ском гро бљу.41 Град ска власт ни је учи ни ла ни шта да 
спре чи од ма зду над Ср би ма, јер је у то ме ви де ла про стор да се ка на-
ли ше не за до вољ ство и бес бра ни ла ца због ве ли ког бро ја стра да лих. 
Аћиф Ха џи ах ме то вић је у за јед нич ком фрон ту про тив Ср ба ви део 
при ли ку сје ди ња ва ња му сли ма на и Ал ба на ца ко ји су бра ни ли град, све 
у ци љу по пу ла ри за ци је ал бан ског ре жи ма. Та ко ђе, ње гов углед је мно-
го по рас тао ка ко ме ђу ста нов ни штвом, та ко и код оку па то ра. Про гон 
Ср ба је пре стао 7. но вем бра. У за шти ту Ср ба су ста ли упра во му сли-
ма ни Но вог Па за ра, на чи ју је ини ци ја ти ву Ха џи ах ме то вић на ре дио да 
се сви му шкар ци ста ри ји од 18 го ди на, њих 350-400, за тво ре у згра ду 
Окру жног су да да би се за шти ти ли од те ро ра. У за тво ру су оста ли све 
до по врат ка Не ма ца 7. де цем бра.42 

Те жак по раз чет нич ких је ди ни ца у пр вом на па ду на Но ви Па зар 
Ха џи ах ме то вић је ви део као при ли ку за ши ре ње гра ни ца ал бан ске  

39 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-
ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 57; с дру ге стра не, Ми о драг Ра до вић твр ди да је Но ви Па зар бра-
ни ло са мо 590 љу ди под оруж јем... ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, 
Хро ни ка Но вог Па за ра у НОБ-у, I, ру ко пис, 275-276.

40 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 279-280.

41 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-
ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 75.

42 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 290-293.



Милутин Живковић258

вла сти на ибар ску до ли ну. За то је по слао гла сни ке у Ко сов ску Ми тро-
ви цу, Пећ, Дре ни цу, Ис ток, итд. тра же ћи по моћ у људ ству и оруж ју. 
По не се но иде јом за у зи ма ња Ра шке и про ши ре ња Ве ли ке Ал ба ни је на 
гра ни це тог сре за, до по ло ви не но вем бра се у гра ду оку пи ло 11 ал бан-
ских бар јак та ра са це лог про сто ра Ко со ва и Ме то хи је, пред во ђе них 
ка пла ном Ба ја зи том Бо ље тин цем. Ал бан ске тру пе су за са мо не ко ли-
ко да на на ра сле на 3.000 љу ди, уз ко је је би ло и око 300 при пад ни ка 
ал бан ске жан дар ме ри је и на о ру жа них гра ђа на у окви ру му сли ман ске 
ми ли ци је. С дру ге стра не, по ло жа је око Ра шке је бра ни ло 620 чет ни-
ка Ра до ми ра Цве ти ћа.43 На пад ал бан ских-му сли ман ских сна га44 на Ра-
шку је по чео 16. но вем бра у 10 ча со ва, а за вр шио се пот пу ним по ра зом 
на па да ча на ред ног да на. Као и при ли ком чет нич ког на па да на Но ви 
Па зар, а и свих ве ћих су ко ба на про сто ру Ср би је и Цр не Го ре 1941. 
го ди не, по ка за ло се да ве ли ке те ри то ри јал не је ди ни це има ју из у зет но 
ма лу бор бе ну моћ и ја ко слаб мо рал. Пр вог да на му сли ман ске тру пе 
су по ти сле чет нич ке сна ге до са мог пред гра ђа Ра шке, али су се он да 
упу сти ле у пљач ку и из гу би ле фак тор из не на ђе ња. У ме ђу вре ме ну, из 
свих окол них се ла на род се ску пио да бра ни Ра шку, а у од бра ну гра да 
су сту пи ли Ко ла шин ски и Су хо пла нин ски од ред. Ко ли ко је си ту а ци ја 
кра јем 16. но вем бра би ла озбиљ на све до чи и чи ње ни ца да је на од бра-
ни гра да био и Во ја Лу ка че вић, чо век од лич ног по ве ре ња Дра го љу ба 
Ми хај ло ви ћа.45 Су тра дан, 17. но вем бра, срп ске сна ге су од би ле на пад 
и до кра ја да на по вра ти ле све по зи ци је ко је су има ле пре су ко ба. На 
ал бан ско – му сли ман ској стра ни је по ги ну ло 106 љу ди, а у од бра ни 34. 
Мно штво се ла у до ли ни Ра шке је пре тр пе ло ве ли ка ра за ра ња од стра-
не ал бан ско-му сли ман ских од ре да.

Са мо че ти ри да на ка сни је до шло је до но вог об ра чу на. Же ле ћи да 
ис ко ри сте по бе ду код Ра шке, Ра до мир Цве тић, Ма шан Ђу ро вић и Во-
ја Лу ка че вић су од лу чи ли да 21. но вем бра по но во на пад ну Но ви Па-
зар. Сна ге су би ле из јед на че не и из но си ле су на обе стра не око 2.000 

43 Бран ко Бо шко вић на во ди да је у Но вом Па за ру би ло 5.000 Ал ба на ца и му-
сли ма на под оруж јем и да су хте ли да по сле Ра шке кре ну ка Кра ље ву (Б. Бо шко вић, 
нав. де ло, 103).

44 У на па ду је уче ство ва ло 2.410 љу ди под оруж јем, од то га су чак 2.100 чи ни ли 
Ал бан ци. 

45 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-
ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 83-86.
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љу ди. Ме ђу тим, чет нич ке је ди ни це су опет пре тр пе ле по раз.46 По след-
њи на пад на Но ви Па зар усле дио је 5. де цем бра 1941. го ди не. Пре ма 
из во ри ма, ње га су из вр ши ли чет ни ци Ма ша на Ђу ро ви ћа уз по др шку 
не мач ке ар ти ље ри је.47 По сле гра на ти ра ња му сли ман ских по ло жа ја на 
се вер ним стра на ма Но вог Па за ра Нем ци су се по ву кли и об у ста ви ли 
на пад. Два да на ка сни је де ло ви не мач ке 113. пе ша диј ске ди ви зи је су 
нео ме та но ушли у Но ви Па зар, и ту сме сти ли ко ман ду ди ви зи је.

Убр зо по до ла ску не мач ке вој ске за ве ден је ред и мир у Но вом Па-
за ру. Ал бан ске тру пе су у ро ку од не ко ли ко да на на пу сти ле град, Ср-
би су по сле ме сец да на при тво ра пу ште ни ку ћа ма. Ме ђу тим, око 140 
срп ских по ро ди ца је од мах по сле то га на пу сти ло Но ви Па зар, од то га 
42 трај но. Већ 10. де цем бра Нем ци су ор га ни зо ва ли са ста нак са пред-
став ни ци ма Ср ба из Но вог Па за ра и сре ским вла сти ма ко је је пред-
ста вљао Аћиф Ха џи ах ме то вић, на ко ме су за тра жи ли сми ри ва ње си-
ту а ци је.48 По што су су ко би у Де жев ском и Ра шком сре зу по ре ме ти ли 
екс пло а та ци ју ру де у Треп чи, Нем ци су скре ну ли па жњу да не ће пре-
за ти од упо тре бе дра стич них ме ра да би за шти ти нео п ход не си ро ви не. 
Ове прет ње су има ле сми сла ако се узме у об зир про це на не мач ке ко-
ман де да чет ни ци при пре ма ју но ви на пад на град. Он је тре ба ло да се 
из ве де у слу ча ју по нов ног по вла че ња не мач ких тру па из Но вог Па за ра. 
На пад је био пред ви ђен за 13. ја ну ар, али до ње га ни је до шло.49

Би ланс ору жа них су ко ба из но вем бра и де цем бра 1941. био је по-
ра жа ва ју ћи. На обе стра не по ги ну ло је 447 бо ра ца и 176 ци ви ла. Спа-
ље но је не ко ли ко се ла и уни ште но 2.792 ку ће, од ко јих је ¾ при па да ло 

46 Опет су се по но ви ли исти про бле ми. На пад ни је по чео исто вре ме но са свих 
стра на, чет ни ци Ко ла шин ског од ре да се ни су ни по ја ви ли на бо ји шту и сл... М. Ћу-
ко вић, нав. де ло, 168-178.

47 Пре ма из во ри ма, Ма шан Ђу ро вић је до ја вио не мач кој ко ман ди да се у гра ду 
на ла зе пар ти за ни те су Нем ци због то га при ста ли да на пад ну град. Ме ђу тим, ка да 
су ви де ли да се у гра ду на ла зе ал бан ско-му сли ман ске тру пе по ву кли су се и об у ста-
ви ли на пад. Мо гу ће је да су Нем ци и зна ли ко је у гра ду и да је на пад био опо ме на 
ал бан ским тру па ма да на пу сте град, јер су Нем ци же ле ли да па ци фи ку ју овај про-
стор у пот пу но сти... ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, 
Ре фе рат Ву ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског 
у Дру гом свет ском ра ту, 91. 

48 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 245-246;

49 ИАНП, В.7.285, Збир ка ко пи ја, Крај ско ман да ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
Ре фе рат о си ту а ци ји у Ко сов ско ми тро вач ком окру гу, 29-33. 
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срп ским по ро ди ца ма. Уни ште не су че ти ри цр кве и јед на џа ми ја, спа ље но 
6 оп штин ских згра да, 4 жан дар ме риј ске ста ни це и 6 школ ских обје ка та. 
По кра де но је ви ше од 3.000 гр ла круп не и сит не сто ке.50 Пре ма про це-
на ма не мач ких оку па ци о них вла сти, то ком овог бур ног пе ри о да из Но-
вог Па за ра и око ли не се од се ли ло око 3.000 Ср ба, углав ном на под руч је 
Ра шког сре за. По ред све га то га, у Де жев ском сре зу је бук ну ла епи де ми ја 
пе га вог ти фу са, а у зи му 1941/1942. го ди не је за вла да ла ве ли ка глад.51

Си ту а ци ја у за пад ним сре зо ви ма Сан џа ка  
(сеп тем бар–но вем бар 1941. го ди не)

По чет ком сеп тем бра уста нак је пот пу но осла био у Сан џа ку. Пар-
ти зан ске је ди ни це би ле су све де не на гру пе од по 20-30 љу ди, ме ђу-
соб но не по ве за не. Кон со ли да ци ја и ја ча ње сна га, као и по нов но по-
кре та ње устан ка на овом, у ге о по ли тич ком сми слу из у зет но бит ном 
под руч ју за пар ти ју, пред ста вља ло је за ЦК ве ли ки за да так. Сто га је 
ЦК КПЈ на са ве то ва њу у Сто ли ца ма 26. сеп тем бра до нео од лу ку да 
се фор ми ра Об ла сни ко ми тет за Сан џак и да се ова те ри то ри ја из дво-
ји из над ле жно сти По кра јин ског Ко ми те та за Цр ну Го ру и Бо ку (ПК 
ЦГ), с чи јим до та да шњим ра дом ЦК ни је био за до во љан.52 За об ла сног 
се кре та ра иза бран је Ри фат Бур џе вић Тр шо ко ји је и при су ство вао за-
се да њу. Не ко ли ко да на ка сни је у се лу Ра до и њи у Но во ва ро шком сре зу 
оформ љен је Глав ни штаб На род но о сло бо ди лач ког по кре та за Сан џак 
ко ји је тре ба ло да об је ди ни све пар ти зан ске сна ге на овој те ри то ри ји. 
За на чел ни ка шта ба је по ста вљен Вла ди мир Кне же вић Во ло ђа.53 Ове 
ме ре су тре ба ле да оја ча ју пар тиј ску ор га ни за ци ју у Сан џа ку (у том 
тре нут ку Пар ти ја ни је за сту пље на у Сје нич ком, Де жев ском и Шта-
вич ком сре зу), да је про ши ре на што ве ћи део ове обла сти, те да опет 
по кре ну бор бу. ПК ЦГ ни је одо бра вао по ја ву но вих те ла на по ли тич-
кој сце ни Сан џа ка. Из до ку ме на та се мо же ви де ти да су цр но гор ски 
ко му ни сти ову од лу ку ЦК сма тра ли при вре ме ном. На и ме, све до ју на 
1942. ПК је у свом на зи ву за др жао од ред ни цу Сан џак, док је са дру ге 

50 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 323-326.

51 ИАНП, В.7.285, Збир ка ко пи ја, Крај ско ман да ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
Ре фе рат о ста њу у Ко сов ско ми тро вач ком окру гу, 32-33.

52 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, Цр на Го ра, II/6.
53 Д. Ја у ко вић, нав. де ло, 67-75.
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стра не и ЦК био нео д ре ђен, јер је у ви ше на вра та до апри ла 1943. го-
ди не у до ку мен ти ма по сла тим за ПК оста вљао на зив Сан џак.54 На пад 
на Пле вља по чет ком де цем бра 1941. го ди не је у пот пу но сти ис пла ни-
рао и спро вео Глав ни штаб Цр не Го ре уз не знат но уче шће сан џач ких 
тру па. Ко нач но, по чет ком 1944. го ди не ПК ЦГ ће отво ре но тра жи ти 
да се Сан џак вра ти под ње го ву ин ге рен ци ју.55 

Пред ОК и ГШС се као пр ви за да так по ста ви ла ре ор га ни за ци ја вој-
них од ре да, ко ји су се са да фор ми ра ли на опе ра тив ном прин ци пу. За ба зу 
је био од ре ђен про стор ко ји је об у хва тао де ло ве Но во ва ро шког, Ми ле-
шев ског и Сје нич ког сре за, са цен тром на пла ни ни Зла тар. Обу ку но во на-
ста лих је ди ни ца је као „ко ман дант Зла та ра“ спро во дио пред рат ни офи цир 
и члан Зе мљо рад нич ке стран ке Ан дра Пе тро ни је вић. Он је на по зив ГШС 
по ло ви ном ок то бра 1941. го ди не са сво јим од ре дом пре шао са Го ли је на 
Зла тар.56 До по ло ви не но вем бра на овом про сто ру се фор ми ра ју ми ле-
шев ска, при бој ска, но во ва ро шка, зла тар ска и сје нич ка че та.57 Од кра ја ок-
то бра по чи њу и пр ве ору жа не ак ци је ко му ни ста, скон цен три сне на ру ше-
ње ко му ни ка ци ја из ме ђу ве ћих на се ља у ко ји ма су се на ла зи ле ита ли јан ске 
по са де. Исто вре ме но се на овој те ри то ри ји ор га ни зу ју и пр ве је ди ни це 
Рав но гор ског по кре та, па ра лел но са они ма у Бе ран ском сре зу. Ство ре-
но је не ко ли ко че та у При бој ском, Но во ва ро шком и Сје нич ком сре зу.58 
Чет нич ка ор га ни за ци ја је пре тр пе ла те жак гу би так ка да су 23. но вем бра 
пар ти зан ске сна ге у се лу Ак ма чи ћи ма не да ле ко од Но ве Ва ро ши из не-
на ди ле не ко ли ко чет нич ких ко ман да на та ко ји су би ли на са стан ку. На-
ред ног да на су у Ра до и њи стре ља ни Влај ко Ћур чић и Љу бо Ра ни то вић.59 
Овај по сту пак пар ти зан ских вла сти ће ис ком про ми то ва ти по крет  

54 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 119; АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, Цр на Го ра, 
II/157.

55 Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 565.
56 М. Ћу ко вић, Пу то ва ње у сло бо ду, Но ва Ва рош, 1979, 95-97.
57 У овим је ди ни ца ма је број бо ра ца са се ла из но сио 70-80%... Д. Су бо тић, „Ства-

ра ње ви ших об ли ка ору жа них фор ма ци ја НОР-а кра јем 1941. и по чет ком 1942., са те-
жи штем на Сан џак“, Се о ски да ни Сре те на Ву ко са вље ви ћа, При је по ље, 1989, 313-317.

58 Ђор ђе Ано чић и За ха ри је Ми ли кић у При бој ској Ба њи, Влај ко Ћур чић у 
Ко ки ном Бро ду, Вук Ка ла и то вић у Но во ва ро шком сре зу, пред рат ни члан Зе мљо-
рад нич ке стран ке Љу бо Ра ни то вић у Сје нич ком сре зу и Бо жи дар Ћо со вић на Ја во-
ру. По на ре ђе њу Вуч ка Иг ња то ви ћа, ко ман дан та По же шког чет нич ког од ре да, ови 
ко ман да ти су мо ра ли да се до кра ја но вем бра ста ве под ко ман ду Ву ка Ка ла и то ви ћа, 
што су сви и учи ни ли сем Ћо со ви ћа ко ји је од био на ре ђе ње и по но во пре шао на 
стра ну Ко сте Пе ћан ца... З. Вуч ко вић, Се ћа ња из ра та, Кра гу је вац, 2001, 156-157.

59 ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, 227-330.
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у очи ма обич ног на ро да, а у мно го ме ће про у зро ко ва ти и не при ја тељ ски 
став јед ног де ла срп ског ста нов ни штва из Сје ни це и то ће се по ка за ти 
при ли ком на па да на град. Пар ти зан ске ак ци је су се у овом сек то ру на-
ста ви ле у не про ме ње ном оби му све до по чет ка де цем бра 1941. го ди не 
и до ла ска ВШЈ на про стор Сан џа ка, ко ји та да ула зи у но ву рат ну фа зу.

У ме ђу вре ме ну ВШЈ је у то ку ок то бра два пу та тра жио од цр но гор-
ских ко му ни ста да на ре јон Ужи ца по ша љу је дан од ред од 2.000 до 3.000 
бо ра ца. Ме ђу тим, ПК ЦГ је ин си сти рао да се пре од ла ска цр но гор ских 
сна га за Ужи це пр во осло бо де Пље вља и При бој да би се оства ри ла ди-
рект на ве за Ср би је и Цр не Го ре.60 Сто га је фор ми ран Цр но гор ски од-
ред за деј ства у Сан џа ку, ко јим је ко ман до вао пред рат ни офи цир Ар са 
Јо ва но вић у ја чи ни од 3.000 бо ра ца. До по ло ви не но вем бра је ди ни це 
овог од ре да су оп ко ли ле Пље вља и при пре ма ле се за на пад. Од ЦК је 
сти гло на ре ђе ње да се сан џач ки ко му ни сти без у слов но мо ра ју по ви-
но ва ти од лу ка ма шта ба овог од ре да. Ме ђу тим, због ја ке офан зи ве но-
во при сти глих не мач ких сна га у за пад ној Ср би ји по ло ви ном но вем бра, 
ВШЈ је за глав ни циљ свих тру па у Сан џа ку по ста вио осло ба ђа ње што 
ве ће те ри то ри је да би се омо гу ћи ло без бед но по вла че ње ко му ни ста из 
Ср би је. Не мач ки при ти сак, те по вла че ње ВШЈ и ЦК, Ар со Јо ва но вић је 
про це нио као мо ме нат ка да по сле ви ше днев не бло ка де тре ба из ве сти 
на пад на Пље вља. Ин те ре сан то је на ве сти да се Броз ни је сла гао са овом 
од лу ком и да је ка сни је оштро кри ти ко вао дру го ве из ПК ЦГ, иако Ми-
ло ван Ђи лас у сво јим ме мо а ри ма го во ри дру га чи је.61 Би ло ка ко би ло, 
на пад на Пље вља је спро ве ден по чет ком де цем бра и на ја вио по че так 
бур них до га ђа ја у Сан џа ку де цем бра 1941. го ди не. 

На пад пар ти зан ских је ди ни ца на Пље вља  
(1–2 12.1941. го ди не)

Не по сред но пред на пад на град 1. де цем бра Цр но гор ски од ред 
је имао 3.690 бо ра ца, ма хом из Цр не Го ре.62 Ме ђу тим, ова „на род на“ 

60 Ми ло ван Ђи лас на во ди да је ово би ла иде ја ВШЈ и Јо си па Бро за Ти та а не 
са мо стал на од лу ка ПК ЦГ... М. Ђи лас, Ре во лу ци о нар ни рат, Бе о град, 1990, 142.

61 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 119.
62 Је ди ни це из Сан џа ка су би ле ма ло број не и углав ном рас фор ми ра не по ве-

ћим ба та љо ни ма вр ше ћи ку рир ску слу жбу и по ка зу ју ћи те рен је ди ни ца ма из Цр не 
Го ре, јер су по сма тра ни као „не бор бе ни еле мент“ у пар ти зан ској вој сци... АСЖ, 
ОКС, Ђ7, До ку мент ЦК КПЈ од 30.11.1943 го ди не.
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вој ска је има ла из у зет но ма лу бор бе ну моћ јер су бор ци би ли и сла бо 
на о ру жа ни (не ки чак и без ва тре ног оруж ја), сла бо об у че ни и обу ве-
ни, а мањ ка ло је и хра не и са ни тет ских сред ста ва.63 Шта бо ви ба та љо-
на опи су ју ко манд ни ка дар као не ак ти ван и нео бра зо ван, по ли тич ки 
нео све шћен, а бор це као бор бе не али не ди сци пли но ва не рат ни ке ко ји 
на пра ве по не ки „ис пуст“ ка да је у пи та њу кон фи ска ци ја или ра ки ја.64 
На су прот ко му ни сти ма у гра ду је би ло око 3.000 до бро на о ру жа них и 
ор га ни зо ва них ита ли јан ских вој ни ка из ди ви зи је „Пу сте ри ја“, под ко-
ман дом ге не ра ла Ђо ва ни ја Еспо зи та.65

На пад на Пље вља је по чео 1. де цем бра 1941. го ди не, а за вр шио 
се на ред ног да на до та да нај те жим по ра зом пар ти зан ских сна га. По-
ред на ве де них сла бо сти пар ти зан ске вој ске, то ком на па да је до шло и 
до ма сов ног де зер ти ра ња по је ди них ба та љо на, јер је већ у пр вим на-
ле ти ма из ги нуо ве ћи део ко манд ног ка дра.66 Исто вре ме но, уста ни ци 
су би ли из не на ђе ни ја ким от по ром Ита ли ја на, ко је су „ро ман ти чар-
ски“ сма тра ли за сла бе бор це. Ка да је, ипак, је дан део пар ти за на ус-
пео да се про би је у град, Ита ли ја ни су по че ли на су мич но да бом бар-
ду ју град, пљач ка ју и уби ја ју срп ско ста нов ни штво да не би по мо гло 
ко му ни сти ма. Ова су ро ва, али ефи ка сна ме ра је до дат но по ко ле ба ла 
пар ти зан ске сна ге.67 До кра ја 2. де цем бра ку му ни сти су се по ву кли 
у не ре ду. Цр но гор ски од ред је имао 203 по ги ну ла и 269 ра ње них. 
Ар со Јо ва но вић је на ре дио да се сви ита ли јан ски за ро бље ни ци, сем 
ле ка ра, стре ља ју ако не по сто ји мо гућ ност раз ме не са ита ли јан ском 

63 П. Мо ра ча, 1942 Пре лом на го ди на На род но о сло бо ди лач ког ра та, Бе о град, 
1957, 38-49.

64 ВА, фонд НОВЈ, к.1671, ф. 11/I, док. 3.
65 ВА, фонд НОВЈ, к.1671, ф. 2, док. 4.
66 Пре ма ре чи ма Ар са Јо ва но ви ћа, ба та љон „Ба јо Пи вља нин“ је ка те го рич ки 

зах те вао да се вра ти ку ћи иако ни је ни уче ство вао у бор ба ма и он да је без до зво ле 
пред ак ци ју де зер ти рао, а по ве ре не ра ње ни ке опљач као и оста вљао да се смр зну у 
сне гу дуж пу та ка Жа бља ку. Та ко ђе, бор ци овог од ре да су се то ком по врат ка упу-
сти ли у пљач ка ње ус пут них срп ских и му сли ман ских се ла. Пре ма из ве шта ју, ово ни-
је био из дво јен слу чај... ВА, фонд НОВЈ, к. 1671, ф. 2, док. 6.

67 Пре ма ифор ма ци ја ма Ко ми си је за утвр ђи ва ње рат них зло чи на за пље ваљ ски 
срез, то ком 1. и 2. де цем бра уби је но је 150 ци ви ла (ма да се овај број мо же сма тра-
ти пре ве ли ким, М. Ж.), углав ном ис пред згра де основ не шко ле, али и у улич ним 
бор ба ма. При ли ком ру ше ња и пљач ке стам бе них обје ка та у гра ду при чи ње на је ма-
те ри јал на ште та у ви си ни од 2.140.000 пред рат них ди на ра... АЈ, фонд 110, Ф-341, 
365/3112, стр. 30, 35, 68.
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ко ман дом у Пље вљи ма.68 С дру ге стра не, Ита ли ја ни су до 10. де цем-
бра из од ма зде стре ља ли још 23 гра ђа на Пље вља. Ме ђу тим, ти ме ни-
је за о кру жен број ци вил них жр та ва јер су де ло ви ита ли јан ске по са де 
до кра ја ме се ца спро ве ли чи шће ње те ре на при ли ком ко јег је би ло 
још уби ста ва и ве ли ке ма те ри јал не ште те.

По раз на Пље вљи ма је иза звао ве ли ко не го до ва ње у ВШЈ. У јед ном 
пи сму упу ће ном Ти ту, Мо ша Пи ја де са про сто ра Жа бља ка тра жи да 
се хит но спро ве де ис тра га по во дом узро ка не у спе ха.69 Пр ви оп шир ни-
ји из ве штај о де ша ва њи ма у то ку на па да по слао је де ле гат ВШЈ при ПК 
ЦГ Иван Ми лу ти но вић тек 13. де цем бра. Он кри ви цу сва љу је на ло шу 
бор бе ну моћ и не по слу шност тру па, али и не при ја тељ ско др жа ње му-
сли ма на.70 Ова кав став не са мо да ни је за до во љио ВШЈ већ се у од го-
во ру ПК ЦГ од 21. де цем бра за по раз оп ту жу ју Иван Ми лу ти но вић и 
ка дро ви у ПК ЦГ, и чак упу ћу је по след ња опо ме на пред упо тре бу дра-
стич них ад ми ни стра тив них ме ра.71 У су шти ни, цр но гор ски ко му ни сти 
су пре це ни ли и сво ју и моћ сво јих сна га на те ре ну, ко је су би ле не до-
ра сле из во ђе њу јед не ова ко оп се жне и ком плек сне вој не опе ра ци је. 

По ред вој но-ма те ри јал них по сле ди ца, по раз на Пље вљи ма је 
имао и из ра зи то не га тив не по сле ди це по КПЈ на по ли тич ком пла-
ну. На и ме, због те жи не по ра за и не сре ђе не си ту а ци је на те ре ну, ПК 
ЦГ се ни је усу ђи вао да пре у зме од го вор ност и да уоп ште, оба ве сти 
ши ре члан ство и на род о то ме шта се до го ди ло и ко ли ки су вој ни 
гу би ци. Тек 15. де цем бра, пу не две не де ље ка сни је, об на ро до ван је 
из ве штај о вој ним и ма те ри јал ним гу би ци ма у би ци за Пље вља. У ме-
ђу вре ме ну су у Цр ну Го ру по че ли да при сти жу од ре ди ко ји су де-
зер ти ра ли, или на пу сти ли Цр но гор ски од ред не по сред но по сле 2. 
де цем бра. Они су до но си ли нај ра зли чи ти је ве сти и ши ри ли па ни ку. 
Ду го нео гла ша ва ње ко му ни ста ис ко ри сти ла је опо зи ци о на стра на. 
Иван Ми лу ти но вић је 13. де цем бра пи сао ЦК да је на род не рас по-
ло жен пре ма ко му ни сти ма, јер се осе ћа пре ва ре ним због то га што се 

68 Из јед ног пи сма ге не ра ла Еспо зи та од 30.12.1941. го ди не ви ди се да раз ме на 
ни је из вр ше на те по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да су по ме ну ти ита ли јан ски вој ни ци 
стре ља ни... ВА, фонд НОВЈ, к. 1671, ф. 2, док. 11.

69 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 184.
70 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 108.
71 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 119; Ми ло ван Ђи лас је та ко ђе, као глав-

ног крив ца за по раз де фи ни сао Ива на Ми лу ти но вић и ПК ЦГ... М. Ђи лас, нав. 
де ло, 143.
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ма сов но при ја вио да ра ту је са њи ма у Сан џа ку, а са да му се не го во-
ри о ре зул та ти ма те бор бе.72 Алу ди ра ју ћи на стра да ње цр но гор ског 
на ро да и уза луд ну бор бу у ко ју су га уве ли ко му ни сти, ро ја ли стич ка 
про па ган да је аги то ва ла за свој по крет. За хва љу ју ћи не у спе шној ко-
му ни стич кој опе ра ци ји код Пље ва ља, по чет ком 1942. го ди не чет нич-
ки по крет ће до би ти сна жан за мах у Цр ној Го ри и Сан џа ку.

Вр хов ни штаб и Цен трал ни ко ми тет  
Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је у Сан џа ку  

(1.12–21.12. 1941. го ди не)

Пр вог да на де цем бра ВШЈ и ЦК су ушли у Сан џак и на шли се у 
се лу Ра до и њи. Уз се бе су има ли око 1.500 ис цр пље них бо ра ца. Цен тар 
но ве сло бод не те ри то ри је по ста ла је Но ва Ва рош, у ко ју су ко му ни сти 
ушли 5. де цем бра по што су је Ита ли ја ни прет ход на на пу сти ли. Ме ђу-
тим, сма тра ју ћи да ко др жи Ср би ју, тај има и Ју го сла ви ју, Ти то и ње го-
во нај у же окру же ње су сма тра ли овај ма не вар при вре ме ним и од мах су 
по че ли са при пре ма ма за по вра так. Ста ње у пар ти зан ским је ди ни ца ма 
је, ипак, би ло очај но. У јед ном пи сму упу ће ном Ти ту Алек сан дар Ран-
ко вић и Иво Ло ла Ри бар го во ре о ло шем мо рал но-пси хо ло шком ста-
њу, сла бој на о ру жа но сти и не у хра ње но сти бо ра ца, али и о нео д го вор-
но сти ко ман да на та ко ји су до зво ли ли мно гим је ди ни ца ма пљач ку по 
се ли ма на пу ту до Сан џа ка. И по ред то га, они пред ла жу хи тан по крет 
за Ср би ју.73 Та кав ма не вар је пред ла гао и Ми ло ван Ђи лас.74 Сто га је 
ВШЈ при сту пио ре ор га ни за ци ји пар ти зан ске вој ске. По што су ВШЈ и 
ЦК сма тра ли да сан џач ки ко му ни сти ни су ка дри да то са ми спро ве ду 
уве де на су два но ва вој на те ла.75 По чет ком де цем бра се од је ди ни ца из 
Ср би је и до ми ци јал них од ре да ства ра Срп ско-сан џач ки од ред ко ји је 
тре ба ло да кон тро ли ше про стор из ме ђу Ув ца и Ли ма. Од пре о ста лих 
је ди ни ца Цр но гор ског од ре да и је ди ни ца из бе ран ског, ан дри је вач ког, 
бе ло пољ ског и пље ваљ ског сре за, ство рен је Цр но гор ско-сан џач ки од-
ред за опе ра ци је од Та ре до Ли ма. Ови од ре ди су би ли ди рект но под-
ре ђе ни ВШЈ, а не ГШС. Исто вре ме но се вр ши „чи шће ње“ је ди ни ца од 

72 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 108.
73 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 196.
74 Збор ник НОРа, II, књ. 2, док. 14.
75 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 196.
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„чет ни ка“ и дру гих пе то ко ло на ша, о че му ће још би ти ре чи. Ме ђу тим, 
про це не ВШЈ и пре свих Јо си па Бро за Ти та, би ле су пот пу но не ре ал-
не. На су прот ма ло број ним и ис цр пље ним пар ти зан ским је ди ни ца ма 
на ла зи ле су се ја ке не мач ке сна ге, пот по мог ну те мно го број ним квин-
слин шким је ди ни ца ма.76 Пар ти зан ске тру пе ко је ће по ку ша ти да у дру-
гој по ло ви ни ме се ца упад ну у Ср би ју, би ће при ну ђе не на по вла че ње уз 
ве ли ке гу бит ке.

На за се да њу ЦК у се лу Дре но ви 7. де цем бра раз ма тра на је сло же-
на по ли тич ка си ту а ци ја у ко јој се на шао пар ти зан ски по крет.77 Том 
при ли ком је из ме ђу оста лог од би је на Ти то ва остав ка и јед но гла сно је 
од лу че но да се при сту пи иде о ло шкој ра ди ка ли за ци ји На род но о сло-
бо ди лач ког по кре та и Пар ти је да би се што пре спро ве ла ре во лу ци ја. 
За ова кав став во де ћих ко му ни ста по сто ји не ко ли ко раз ло га. На пр-
вом ме сту он про из и ла зи из иде о ло шке оп те ре ће но сти и оче ки ва ња 
да ће по сле не у спе шног на па да Хи тле ра на Мо скву за не ко ли ко не-
де ља усле ди ти до ла зак Цр ве не ар ми је на про сто ре Ју го сла ви је. За то 
је, по ми шље њу ЦК, за то крат ко вре ме тре ба ло из ве сти ре во лу ци ју, 
а за то је био нео п хо дан брз по вра так у Ср би ју. Дру ги раз лог је би-
ла по тре ба да се за те шке по ра зе у Ср би ји то ком је се ни 1941. го ди не 
окри ви „не бор бе ни ка дар“ и од ње га очи сте и ре фор ми шу пре о ста ле 
је ди ни це. Ини ци ја тор ова квог по ли тич ког за о кре та био је сам Јо сип 
Броз Ти то.78 Овај курс ЦК убр зо при хва та ју ПК ЦГ и ОКС спро во-
де ћи од лу ку до нај ни жих пар тиј ских ин стан ци.79 То ком на ред ног пе-
ри о да пар тиј ски до ку мен ти по ста ју пре пу ни тер ми на „пе то ко ло наш“, 
„чет ник“, „ку лак“, „ре ак ци о нар“, „кри ви наш“, „на род ни не при ја тељ“ 
итд. Си ту а ци ја се убр зо оти ма кон тро ли и у „чист ка ма“ стра да ве ли-
ки број не ви них љу ди. О то ме је Ти та из ве стио Ми ло ван Ђи лас пи-
шу ћи о че стим стре ља њи ма, не при ме ре ним ка зна ма, раз о ру жа ва њу и 
из ба ци ва њу из је ди ни ца. Та ко ђе, го во ри о ег зе ку ци ја ма над ци вил ним  

76 То ком пе ри о да 6-15. де цем бар, не мач ке је ди ни це су у за вр шним опе ра ци ја-
ма на про сто ру Ср би је (пре све га за пад не, М. Ж) уби ле 631 „бан ди та“, а за ро би ле 
њих 715, док су не мач ки гу би ци би ли 5 мр твих и 7 ра ње них... Збор ник НОРа, том 
XII, књ. 1, док. бр. 274. 

77 Под тер ми ном ЦК се ни ка ко не мо же сма тра ти пле нум ска скуп шти на, па чак 
ни за се да ње По лит би роа, већ са ста нак Ти та са не ко ли ци ном љу ди из свог нај у жег 
окру же ња... М. Ђи лас, нав. де ло, 144.

78 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 117; Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 300-304.
79 АСЖ, ОКС, Ђ7, Цир ку лар но пи смо свим Окру жним и Ме сним ко ми те ти ма 

и ће ли ја ма.
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ста нов ни штвом и на сил ним кон фи ска ци ја ма.80 Ре зул тат ове ре во лу-
ци о нар не сти хи је би ло је ви ше сто ти на не ви но уби је них љу ди и на-
ста ја ње „Па сјег гро бља“ у око ли ни Ко ла ши на.81 На ини ци ја ти ву Ко-
мин тер не на са стан ку у Фо чи 4. апри ла од лу ка о ра ди ка ли за ци ји је 
су спен до ва на.

Вр хов ни ко ман дат и ЦК су се за др жа ли у се лу Дре но ви све до 14. 
де цем бра ка да је до шло до из не над ног на па да ита ли јан ских тру па из 
При је по ља на ово се ло. Во де ћи пар тиј ски ка дар је је два ус пео да се из-
ву че и по бег не у Но ву Ва рош. Ов де је су тра дан због од ма зде стре љан 
је дан ита ли јан ски ма јор.82 ВШЈ и ЦК су до 18. де цем бра би ли у Но вој 
Ва ро ши ода кле су се пре ба ци ли за Ру до, где је 21. де цем бра фор ми ра-
на Пр ва про ле тер ска бри га да. До кра ја ра та вој но и пар тиј ско вођ ство 
се ни је вра ћа ло у Сан џак.

Су ко би око Сје ни це 22. де цем бра 1941. го ди не

Ита ли ја ни су на пу сти ли Сје ни цу по чет ком де цем бра 1941. оста-
вља ју ћи град без по са де. Власт у гра ду је вр шио Из вр шни од бор са-
ста вљен од два му сли ма на и два Ср би на, на чи јем је че лу био Ха сан 
Зви здић.83 Од бор је рас по ла гао са 50 при пад ни ка град ске ми ли ци је са-
ста вље не од му сли ма на и Ср ба. Уви дев ши да је град сла бо бра њен ВШЈ 
је на ре дио Срп ско-сан џач ком од ре ду 11. де цем бра да на ре јон Сје ни це 
упу ти Шу ма диј ски ба та љон да за у зме град. Та ко би се пре ма Ти то вом 
схва та њу пре ки ну ла ве за из ме ђу Ита ли ја на у При је по љу и Не ма ца у 
Но вом Па за ру и за шти ти ла сло бод на те ри то ри ја од евен ту ал ног на па-
да. Ме ђу тим, два да на ка сни је, од ред је у по след њем тре нут ку по ву чен 

80 Збор ник НОРа, II, књ. 2, док. 90.
81 У јед ном до ку мен ту ПК ЦГ од 12. де цем бра 1941. по ми ње се Бад ње ве че из 

„Гор ског ви јен ца“ и по зи ва члан ство окру жних и ме сних ко ми те та и ће ли ја да сле-
де ће Бад ње ве че (7. ја ну а ра 1942, М. Ж.) бу де јед на ко успе шно по ис тра зи „по ту-
ри ца“, од но сно иде о ло шких не ис то ми шље ни ка. Упра во на тај дан су из вр ше не пр ве 
ма сов не ег зе ку ци је у Ко ла ши ну у ко ји ма је стра да ло мно го љу ди и ко је су тра ја ле 
све до кра ја фе бру ра. У тим чист ка ма су уби је на 262 гра ђа ни на Ко ла ши на и око ли-
не... АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, Цр на Го ра, II/16; В. Ре џић, „Па сје гро бље“ у Ко ла ши ну, 
Бе о град, 1999, 58-62.

82 М. Ђи лас, нав. де ло, 146.
83 По ред Ха са на Зви зди ћа, ту су би ли још и Хил мо Ху кић, Ра де Ка ра мар ко вић 

и Сре то Жи ва но вић... ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру-
ко пис, 241-245.
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по на ре ђе њу ВШЈ да би ушао у са став Пр ве про ле тер ске бри га де. Та ко 
је про пу ште на нај бо ља при ли ка да се за у зме Сје ни ца. Већ 16. де цем-
бра Срп ско-сан џач ки штаб је у сје нич ки срез по слао три но ва ба та љо-
на у ја чи ни од 350 љу ди.84 Од ред су пред во ди ли Вла ди мир Кне же вић и 
Пе тар Стам бо лић као по ли тич ки ко ме сар. На ре ђе ње ВШЈ је би ло да 
се по ку ша са ула ском у град без бор бе или да се град бло ки ра и кре не 
са ру ше њем ко му ни ка ци ја. На пад ни је био оп ци ја, јер ВШЈ ни је же лео 
да до дат но за те же од но се са му сли ман ским ста нов ни штвом.85 У са мом 
гра ду је по сто ја ла гру па од три де се так сим па ти зе ра КП ко ја је 16. де-
цем бра оба ве сти ла пар ти зан ске сна ге о си ту а ци ји у Сје ни ци. Они су 
пред ла га ли да се град од мах осво ји док се још увек ни су ор га ни зо ва ле 
је ди ни це за од бра ну Сје ни це из пе штер ских се ла. Ме ђу тим, ова су ге-
сти ја је схва ће на као ма ло гра ђан ско оп те ре ће ње на ци о на ли змом.86 Раз-
вој си ту а ци је ће по ка за ти су прот но.

Пар ти за ни су 17. де цем бра по сла ли јед ну ше сто чла ну де ле га ци ју 
на пре го во ре са чла но ви ма Од бо ра у Сје ни ци. Њу је пред во дио ис-
так ну ти сан џач ки ко му ни ста Мир ко Ћу ко вић. Пре го во ри су во ђе ни 
јав но, у згра ди оп штин ске вла сти. Иако су зва нич но тра ја ли пре го-
во ри Мир ко Ћу ко вић је по слао тај ну по ру ку пар ти зан ским сна га ма 
да од мах уђу у град. Ме ђу тим, ку ри ри ко ји су но си ли по ру ку ни су се 
нај бо ље раз у ме ли са ко ман дом и она ни је ре а го ва ла. Та ко је про па-
ла и тре ћа шан са да се град за у зме без су ко ба.87 Што се ти че пре го-
во ра, Ха сан Зви здић је од био да пре да град пар ти за ни ма прав да ју ћи 
се ти ме да ће, ка да се пар ти за ни по ву ку, гра ђа ни Сје ни це ис па шта-
ти од Ита ли ја на или Не ма ца. То је би ло оправ да ње за јав ност, док је 
ствар ни раз лог ле жао у то ме што је Зви здић као тр го вац сто ком имао 
уго вор о снаб де ва њу ита ли јан ских и не мач ких вој ски ме сом, ко ји би 
ве ро ват но био угро жен уко ли ко би се про чу ло да је пу стио пар ти за не 
у град.88 Бит но је на гла сти да је ову од лу ку Зви зди ћа по др жа ла ве ћи на 
пред став ни ка Ср ба из Сје ни це. Ка ко се ка сни је ис по ста ви ло, Зви здић 
је још де се так да на ра ни је по звао му сли ма не из око ли не Сје ни це да 
по мог ну од бра ну гра да, што су ови при хва ти ли с об зи ром на ње гов 

84 Ка Сје ни ци су упу ће ни Мо ра вич ко-сан џач ки, Бе о град ски и Та ков ски ба та љон.
85 ВА, фонд НОВЈ, к. 1671, ф. 9, док 5.; АСЖ, ОКС, Ђ7, Цир ку лар ни ре фе рат 

ОК КПЈ за Сан џак.
86 ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, 249-56.
87 М. Ћу ко вић, Пу то ва ње у сло бо ду, 112-120.
88 АЈ, фонд 110, Ф-825, стр. 753-56.
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ути цај као глав ног тр гов ца ме сом и сто ком у јед ној сто чар ској ре ги ји. 
У пе штер ским се ли ма се ис ку пи ло око 500-600 до бро на о ру жа них бо-
ра ца пред во ђе них гру пом Џе ма и ла Ко ни ча ни на из шта вич ког сре за. 
С дру ге стра не фрон та, по сле не у спе ха пар ти зан ске де ле га ци је ме ђу 
ве ћи ном ко ман да на та је пре о вла дао став да се Сје ни ца не на па да, већ 
да се оп ко ли. Три да на ка сни је, из не на да је до не та од лу ка да се Сје ни-
ца ипак, осво ји оруж јем.89 

Да на 22. де цем бра у 4 ча са и 30 ми ну та око 350 пар ти зан ских бо-
ра ца је на тем пе ра ту ри од –20 и на но си ма сне га од јед ног ме тра, кре-
ну ла у на пад на Сје ни цу. Град је бра ни ло око 300 при пад ни ка му сли-
ман ско-срп ске ми ли ци је. На пад је из ве ден из три прав ца. У по чет ку 
је је дан део сна га ус пео да се про би је у цен тар гра да и да га за у зме. 
Ме ђу тим, дру ге две гру пе ни су ис пу ни ле сво је за дат ке и ла ко су од-
би је не са пе ри фе ри ју Сје ни це. Ср би из гра да се та ко ђе, сем у пар слу-
ча је ва, ни су при дру жи ли на па да чи ма. У ме ђу вре ме ну су у град сти гле 
му сли ман ске сна ге са Пе ште ра ко је су ус пе ле да раз би ју пар ти зан ски 
од ред у цен тру Сје ни це, те да му услед по вла че ња на не су те шке гу бит-
ке.90 Око 10 ча со ва бор ба је окон ча на још јед ним по ра зом пар ти зан-
ских сна га. На ко му ни стич кој стра ни је по ги ну ло 52 љу ди, ра ње но 22 
и за ро бље но 18, док су бра ни о ци има ли око 30 мр твих и 60 ра ње них. 
Не по сред но по сле на па да по одо бре њу Зви зди ћа у Сје ни цу је до шла 
јед на че та Ср ба из окол них срп ских се ла ка ко би спре чи ла евен ту ал но 
на си ље над Ср би ма у гра ду, по пут оног у Но вом Па за ру.91

По сто ји не ко ли ко раз ло га због ко јих су ко му ни сти пре тр пе ли по-
раз. На пр вом ме сту, пар ти зан ски ко ман дан ти су пот пу но пре ви де ли 
не га тив но рас по ло же ње му сли ма на пре ма КПЈ, ко је је и пре су ди ло 
ову бит ку.92 Дру го, ни је су узе ло у об зир да је је дан део Ср ба у Сје ни ци 
био про тив пар ти за на, те да не ће по мо ћи при ли ком на па да.93 Тре ће, 
на пад је из вр шен са де се то днев ним за ка шње њем, сла бим тру па ма, по 
из у зет но ло шем вре ме ну, у ат мос фе ри за ва ђе но сти из ме ђу по је ди них 

89 Из из во ра и ли те ра ту ре кроз ко ју је аутор овог ра да про шао ни је мо гу ће 
по у зда но утвр ди ти од ко га је до шла ова од лу ка, ма да се из не ких до ку ме на та на ста-
лих по сле ак ци је мо же на слу ти ти да је ини ци ја ти ва по те кла од де ле га та ВШЈ при 
Срп ско-сан џач ком од ре ду, Ми ло ва на Ђи ла са... АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 81. 

90 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 179.
91 ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, стр. 269-73.
92 Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 294-295.
93 М. Ћу ко вић, нав. де ло, 118.
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пар ти зан ских ко ман да на та.94 Јо сип Броз Ти то је био ја ко не за до во љан 
раз во јем си ту а ци је у сје нич ком сре зу и у јед ном пи сму 28. де цем бра 
он је оштро кри ти ко вао Ми ло ва на Ђи ла са, де ле га та ВШЈ при Срп ско-
сан џач ком од ре ду, ко га је озна чио као глав ног крив ца за не у спех ње-
го вих тру па.95 Ђи лас је био ја ко озло је ђен ова квом од лу ком и жа лио се 
Ти ту што га осу ђу је без прех тод не ис тра ге, оп ту жу ју ћи при том ВШЈ 
ко ји је на ре дио да се пар ти зан ске сна ге за др же та ко ду го на про сто ру 
где је ве ћи на ста нов ни штва (му сли ма на, М. Ж.) има ла не при ја тељ ски 
став пре ма пар ти ји.96 

Без об зи ра ко је глав ни кри вац за сје нич ку опе ра ци ју, она је има-
ла те шке по ли тич ке и ма те ри јал не по сле ди це по КПЈ у Сан џа ку. Ору-
жа ни су коб са му сли ма ни ма Сан џа ка до дат но је ода љио ову ет нич ки 
ску пи ну од На род но о сло бо ди лач ког по кре та, што је ком про ми то вао 
иде о ло шку плат фор му брат ства и је дин ства. С дру ге стра не, то ком на-
па да на Сје ни цу ко му ни сти су из гу би ли ско ро тре ћи ну људ ства и пу но 
на о ру жа ња. Сје нич ка и При бој ска че та су пре ста ле да по сто је, а ко му-
ни сти су из ба че ни из сре за на ви ше од го ди ну да на. 

Су ко би ма код Сје ни це је за о кру же на из у зет но бур на и на пе та 
1941. го ди на у Сан џа ку. Ме ђу тим, су ко би и на си ље ко ји су отво ре ни 
у но вем бру и де цем бру пре не ће се и у на ред ну го ди ну, ка да ће се на 
про сто ру Сан џа ка раз бук та ти гра ђан ски рат. Они ће по тра ја ти све до 
по ло ви не 1942. Го ди не, ка да ће се по сле по вла че ња пар ти зан ских сна-
га у Бо сну овај про стор па ци фи ко ва ти.
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Mi lu tin ŽIV KO VIć

THE EVENTS IN SAN DžAK FROM THE jULY’S  
UPRI SING TO THE END OF 1941

Sum mary

The aut hor tri es to ex pla in ex tre mely com plex po si tion of San džak in the 
first war year of the Se cond World War, by the help of a tho ro ugh analysis of the 
most im por tant events and pro ces ses sha ping the hi story of this area. The pa per 
is ba sed on the ori gi nal ma te rial of the Ar chi ve of Yugo sla via, Mi li tary Ar chi ve, 
Ar chi ve of Ser bia, Ar chi ve of the Town of Kra lje vo, and Ar chi ve of the Town of 
No vi Pa zar, in clu ding a cho sen sci en ti fic li te ra tu re de a ling with the study of the 
area of Ser bia in the Se cond World War. 

Key words: San džak, Mu slims, Serbs, No vi Pa zar, Plje vlja, Sje ni ca, Ko so vo 
and Me to hia, con flicts, Su pre me He a dqu ar ters, Cen tral Com mit tee 

Рад је пре дат 8. но вем бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.
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Мир ја на БА ЗИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРО БЛЕ МИ  
ИС ТРА ЖИ ВА ЊА У ОБЛА СТИ  

ИСТО РИ ЈЕ ПЕ ДА ГО ГИ ЈЕ**

Ап стракт: Ис тра жи ва ње и ства ра ла штво су, без сум ње, спе ци фич не 
људ ске де лат но сти. У окви ру ме то до ло шких про бле ма, све до 1970. го ди-
не, ра ди се углав ном на кон сти ту и са њу ме то до ло ги је пе да го ги је код нас 
и на раз ра ди тех ни ка на уч ног ис тра жи ва ња. У пе ри о ду од 1970-1975. го-
ди не до ла зи до ор га ни зо ва ња те о риј ских рас пра ва и раз ра де но вих при-
сту па ме то до ло ги ји пе да го ги је. Ис тра жи ва ње ме то до ло шких про бле ма у 
исто ри ји пе да го ги је за по чи ње мо ти ме што утвр ђу је мо шта ће се и ка ко 
ис тра жи ва ти. Ова по чет на ета па на уч ног пе да го шког ис тра жи ва ња ре а-
ли зу је се ка да се пре ци зи ра про блем ко ји ће се про у ча ва ти. Чи ње ни ца да 
нам про шлост не да је ре ше ња са вре ме них пе да го шких про бле ма не сма-
њу је по тре бу да се са вре ме ном про бле му при сту пи исто риј ски. Са ста но-
ви шта ука за ног про бле ма крај њи циљ пе да го шке на уч не ме то до ло ги је је 
да, при ме њу ју ћи оп ште и по себ не на уч не ме то де и по ступ ке у от кри ва њу 
пе да го шких за ко ни то сти, до при не се уна пре ђе њу вас пит но о бра зов ног 
ра да и фор ми ра њу пе да го шке на у ке. Пред мет исто риј ске на у ке по ста вља 
од ре ђе не гра ни це мо гућ но сти ма исто риј ског са зна ња и од ре ђу је по себ-
не пу те ве ко ји ма се до са зна ња до ла зи. Чо век ни је у мо гућ но сти да има 
не по сре дан увид у зби ва ња у про шло сти. Да бих са гле да ла пред мет и да 
бих про шлост ис тра жи ла, ба зи ра ћу се на при ку пља њу и по зна ва њу исто-
риј ских из во ра и ана ли зи до ку ме на та. У ра ду сам се углав ном осла ња ла на 
де ла Му жи ћа, Ле ки ћа и оста лих зна чај них ис тра жи ва ча у обла сти ме то-
до ло ги је исто ри је пе да го ги је, на сто је ћи да об ја сним основ не про бле ме 

УДК 37.012 ; 303.1:37

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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ме то до ло ги је у ужем и ши рем сми слу, спе ци фич ност ме то да, тех ни ка, ин-
стру ме на та, ис тра же ност про бле ма, ме то до ло шки про блем ин тер ди сци-
пли нар них од но са и дру го.

Кључ не ре чи: ме то до ло шки про бле ми, исто ри ја пе да го ги је, ме то де, 
тех ни ке, ин стру мен ти, усло ви пе да го шког ис тра жи ва ња.

Ме то до ло шки про бле ми у исто ри ји пе да го ги је

С об зи ром на то да је ме то до ло ги ја на у ка о пе да го шком ис-
тра жи ва њу, ме то до ло шки на уч но по ста вље на исто ри ја пе да го ги-
је прет по ста вља раз ма тра ње свих нео п ход них чи ни ла ца, ко ји кон-
крет но усло вља ва ју по ја ву и раз вој од ре ђе них пе да го шких иде ја и 
те о риј ских по гле да. Ми ће мо се углав ном ба зи ра ти на ме то до ло шки 
про блем у обла сти исто ри је пе да го ги је. Из ме ђу исто риј ског раз во-
ја, тј. про шло сти ко ју су до жи вља ва ли љу ди и исто ри ча ра ко ји ту 
про шлост ис тра жу ју, на ла зи се је дан ме ди јум ко ји са чи ња ва ју оста-
ци про шло сти ко је на зи ва мо исто риј ским из во ри ма. Та кав по ло жај 
ства ра ве о ма ве ли ке про бле ме. На пр вом ме сту, мо гућ ност упо зна-
ва ња јед ног де ла про шло сти за ви си од то га у ко ли кој је ме ри она за 
со бом оста ви ла тра го ве пре ко ко јих је мо же мо упо зна ти. По сто је 
вре мен ски пе ри о ди и про сто ри ко ји не мо гу има ти сво ју исто ри ју 
из раз ло га што не по сто је из во ри из ко јих би смо је мо гли упо зна-
ти.1 По што у ра ду на исто ри ји све по чи ва на исто риј ским из во ри ма, 
део ме то до ло ги је се од но си на при ку пља ње и по зна ва ње исто риј-
ских из во ра. Исто ри чар се на пр вом ме сту мо ра зна ти ори јен ти са ти 
у пу бли ка ци ја ма из во ра. По што ни је све об ја вље но, мо ра по зна ва ти 
рад уста но ва у ко ји ма се исто риј ски из во ри чу ва ју (ар хи ви, би бли о-
те ке). Део ме то до ло ги је ко ји учи ка ко се на ла зе исто риј ски из во ри 
на зи ва се хе у ри сти ка. На ша зна ња се не мо гу осла ња ти са мо на из-
во ре, већ мо ра мо по зна ва ти и исто риј ску ли те ра ту ру. Са ку пље ни 
исто риј ски из во ри још не пред ста вља ју те мељ исто риј ског ра да. Да 
би по ста ли те мељ исто риј ског ра да, на у ка мо ра да утвр ди да ли су 
из во ри аутен тич ни, да ли су са чу ва ни у пра вом об ли ку у ко ме су на-
ста ли. Ова кав за да так, по ве зан са чи та вим ни зом дру гих, ис пу ња ва 
део исто риј ске ме то до ло ги је ко ји се на зи ва кри ти ка.2 Раз ли ку је се 

1 Си ма Ћир ко вић, Ауто ри зо ва на скрип та, 4-5.
2 Исто, 7-8.
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тзв. спо ља шња кри ти ка или кри ти ка тек ста, ко ја утвр ђу је у ка квом 
је ста њу текст из во ра, и уну тра шња кри ти ка или кри ти ка ис ка за 
из во ра, чи ји је за да так да по ка же мо же ли се и у ко ли кој ме ри по-
кло ни ти по ве ре ње оно ме што нам из вор ка зу је. Кри ти ка из во ра је 
по сти гла огром не ре зул та те у от кри ва њу фал си фи ка та и не и сти на. 
Ка да кри ти ка по мог не да се утвр ди по у зда ност чи ње ни ца о ко ји ма 
из во ри го во ре, утвр ђу је се нај те жи део исто риј ске ме то до ло ги је ко-
ји се ба ви уче њем о то ме ка ко се по ве зу ју чи ње ни це, успостављaју 
раз вој ни то ко ви и ка ко се вр ши син те за до би је них еле ме на та.3 За то 
је кри ти ка мо жда нај ва жни ји део исто риј ске ме то до ло ги је и ње ним 
уса вр ша ва њем су би ли омо гу ће ни нај круп ни ји ко ра ци у раз вит ку 
исто риј ске на у ке.

Сми сао пра вог исто риј ско-пе да го шког на уч ног ис тра жи ва ња је 
у от кри ва њу но вог и не по зна тог. Пре ма то ме, пу те ви ко ји ма се до ла-
зи до ци ље ва и ис тра жи ва ња у из у ча ва њу пе да го шке про шло сти тра-
же не са мо ис трај но тра га ње за пра вим чи ње ни ца ма, не го и спо соб-
ност да се оне по ве зу ју, да се на осно ву њих из во де пра ви за кључ ци и 
из ра ђу ју на уч не син те зе. 

Ме то до ло шки про бле ми ис тра жи ва ња  
у ужем и ши рем сми слу

У вре ме ка да се фор му ли са ла исто риј ска ме то до ло ги ја у исто-
риј ске из во ре су се ра чу на ли са мо тек сто ви. То је би ла по сле ди ца 
уског ин те ре со ва ња за исто ри ју до га ђа ја и не раз ра ђе ност ме то да. 
Тек пред крај XIX ве ка мно ги на уч ни ци су уочи ли да се исто ри ја 
пра ви по мо ћу до ку ме на та. По ред ору ђа и оруж ја, гра ђе ви на, спо-
ме ни ка, тек у но ви је вре ме је по јам исто риј ских из во ра про ши рен, 
та ко да об у хва та и чи ње ни це, по дат ке о људ ској при ро ди, као и 
исто риј ска са зна ња ко ја омо гу ћа ва ју да се раз у ме ју дру ги из во ри. 
Ова ко ши рок по јам из во ра за ко ји се упо тре бља ва на зив „из во ри 
исто риј ског са зна ња“ ни је ме то до ло шки оправ дан. На јед ној стра ни 
се по тен ци ра би о ло шка стра на чо ве ка ко ја је ван до ме на исто ри је, 
а на дру гој се пра ви збр ка ти ме што се у из во ре ра чу на ју зна ња до-
би је на из из во ра.4

3 Во јин Ми лић, Со ци о ло шки ме тод, Но лит, Бе о град, 1965, 448. 
4 С. Ћир ко вић, н. д., 21-22.
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Спе ци фич но сти ме то да, тех ни ка и ин стру ме на та  
у обла сти исто ри је пе да го ги је

На у ка не мо же по сти ћи ви ши сте пен раз вит ка без утвр ђи ва ња 
кон крет них чи ње ни ца на осно ву ко јих се ис тра жи ва ње од ви ја. Ти 
по да ци и чи ње ни це до би ја ју се по мо ћу раз ли чи тих тех ни ка и ин-
стру ме на та. Нај ва жни је ис тра жи вач ке тех ни ке ко је се ко ри сте у 
исто ри ји пе да го ги је су ан ке ти ра ње и ин тер вју и са ње, а ин стру мен-
те ко ји ма се на ве де не ис тра жи вач ке тех ни ке ко ри сте пред ста вља ју 
упит ни ци и ин тер вју.5

Ве о ма је ва жно да ис тра жи вач ке тех ни ке и ин стру мен ти бу ду та-
ко ода бра ни да обез бе ђу ју са ку пља ње чи ње ни ца на ко је се ис тра жи вач 
мо же осло ни ти. Сто га сва ки ин стру мент и тех ни ка мо ра ју за до во љи ти 
од ре ђе не зах те ве, што под ра зу ме ва да ин стру мент мо ра би ти ва љан, 
по у здан, објек ти ван, дис кри ми на ти ван, об у хва тан и јед но ста ван.

Исто риј ска ме то да се од но си на при ку пља ње по да та ка о про-
у ча ва ним пе да го шким по ја ва ма, за ко ју је зна чај но то што се при 
ње ном ко ри шће њу не ути че на те по ја ве. Њо ме се про у ча ва оно што 
је већ про шло, па се и не мо же ме ња ти.6 Ука зу ју ћи на спе ци фич ност 
ме то де за па жа се је дан про блем, ко ји је ја ко би тан, а од но си се на 
на чин ор га ни за ци је исто риј ског ма тер ја ла. Ана ли зи ра ју ли се при-
руч ни ци исто ри је пе да го ги је, на и ла зи се углав ном на хро но ло шки 
след по је ди них ета па раз во ја пе да го ги је, а уну тар сва ке од тих ета па 
на раз ма тра ње по је ди них пе да го шких про бле ма. Ова кав на чин ор га-
ни за ци је на зи ва се хо ри зон тал ним и ујед но пред ста вља спе ци фи чан 
об лик при ме не тран свер зал ног при сту па на под руч ју исто риј ског 
пе да го шког ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, с дру ге стра не има мо при руч-
ни ке ко ји по ла зе од дру ге ба зе ор га ни за ци је ма те ри ја ла. Они не по-
ла зе ви ше од хро но ло шког сле да као око сни це, не го им око сни цу 
чи не упра во по је ди ни пе да го шки про бле ми. Реч је сва ка ко о вер ти-
кал ној ор га ни за ци ји ко ја пред ста вља лон ги ту ди нал ни при ступ при-
ме њен на исто ри ју пе да го ги је.7 Од лу ка ис тра жи ва ча за ко ју ће се 

5 М. Ба ко вљев, Осно ви ме то до ло ги је пе да го шких ис тра жи ва ња, На уч на књи га, 
Бе о град, 1997, 65.

6 Ми лан Ба ко вљев, Осно ви ме то до ло ги је пе да го шких ис тра жи ва ња, На уч на 
књи га, Бе о град, 1997, 48.

7 Вла ди мир Му жић, Ме то до ло ги ја пе да го шког ис тра жи ва ња, За вод за из да ва ње 
уџ бе ни ка, Са ра је во, 1968, 42.
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вр сту ор га ни за ци је при хва ти ти за ви си од спе ци фич но сти про бле ма 
и усме ре но сти ње го вих на уч них ин те ре са.

У исто риј ском ис тра жи ва њу про у ча ва ње по ја ва не мо же се вр ши-
ти не по сред но, већ углав ном по сред ством од го ва ра ју ћих до ку ме на та. 
До ку мен ти ко ји се мо гу ко ри сти ти у пе да го шким ис тра жи ва њи ма то-
ли ко су ра зно вр сни, да их је те шко на од го ва ра ју ћи на чин кла си фи ко-
ва ти. Зна чај на ка рак те ри сти ка до ку ме на та је зна ти са др жа је до ку мен-
та ци је чи та ти и зна ти ка ко се бе ле же нај ва жни ји по да ци. То за ви си од 
вр сте ис тра жи ва ња, спре ме ис тра жи ва ча и ци ља ис тра жи ва ња.

Исто риј ска ме то да се ре а ли зу је пр вен стве но по мо ћу тех ни ке 
про у ча ва ња до ку ме на та, али при ис тра жи ва њу пе да го шких по ја ва из 
бли же про шло сти ко ри сте се и тех ни ке ан ке ти ра ња и ин тер вју и са ња 
уче ни ка од го ва ра ју ћих зби ва ња.8 У том слу ча ју ука за ће мо на њи хо ве 
спе ци фич не ка рак те ри сти ке у обла сти исто ри је пе да го ги је. 

Ко ри шће њем тех нич ких сред ста ва про ши ру ју се ис тра жи вач ке 
мо гућ но сти и до во ди до ве ћих на уч них ре зул та та. Тех ни ка при ку-
пља ња по да та ка о про у ча ва ној пе да го шкој по ја ви пу тем пи сме ног од-
го ва ра ња ис пи та ни ка на пи та ња на зи ва се ан ке ти ра ње. Ин стру мент 
по мо ћу ко јег се оба вља ан ке ти ра ње је упит ник.9 Са др жај упит ни ка 
усме рен је на ми шље ње ис пи та ни ка о од ре ђе ној пе да го шкој по ја ви 
ко ја се ис тра жу је. Вред ност ове тех ни ке је што се до не ких по да та ка 
мо же до ћи са мо по мо ћу ње, што је еко но мич на, што омо гу ћа ва ла ко 
и бр зо при ку пља ње по да та ка. Не до ста так се, пак, огле да у не до вољ ној 
си гур но сти аутен тич но сти по да та ка.10 За успе шно ан ке ти ра ње, ва жно 
је да се при са ста вља њу упит ни ка во ди ра чу на о то ме да ли ис пи та ни-
ци рас по ла жу по да ци ма ко је тра жи мо и да ли су пи та ња при хва тљи ва 
за ис пи та ни ке. Ин стру мен ти ан ке ти ра ња као ева лу а тив не тех ни ке су 
ра зно вр сни упит ни ци. Мо гу би ти отво ре ног, за тво ре ног и ком би но-
ва ног ти па, док пи та ња мо гу би ти фор му ли са на у об ли ку зах те ва или у 
об ли ку ко ји омо гу ћа ва да ва ње од ре ђе них број ча них по да та ка.11

За раз ли ку од ан ке ти ра ња, су шти на ин тер вју и са ња је усме ни 
раз го вор. Ин тер вју је ор га ни зо ван раз го вор са од ре ђе ним ци љем и 
ве о ма је по де сан за ме то дич ко мо ди фи ко ва ње по на ша ња и ста во ва 

8 М. Ба ко вљев, н. д., 48.
9 Исто, 73.
10 Па вле Ми ло са вље вић, Осно ве пе да го ги је, Атос, Кра гу је вац, 1996, 194.
11 Ђор ђе Ле кић, Ме то до ло ги ја пе да го шког ис тра жи ва ња и ства ра ла штва, 

За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1979, 151.
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ис пи та ни ка. Пред но сти ин тер вјуа су: не по сре дан кон такт, ува жа-
ва ње ин ди ви ду ал них вред но сти, раз го вор илу стро ван по сма тра њем, 
итд. Не до ста ци се из ра жа ва ју кроз не е ко но мич но и јед но стра но 
при ку пља ње по да та ка, не по де сно ре ги стро ва ње по да та ка и про мен-
љи ве про по зи ци је раз го во ра.12 За ин тер вју тре ба при пре ми ти ма те-
ри јал не усло ве, ис пи та ни ке, и на чи ни ти пси хо ло шку и ме то дич ку 
при пре му. Из во ђе ње ин тер вјуа има по че так, ток, и за вр ше так. На 
са мом кра ју из во ђе ња ин тер вјуа фор ми ра се за пи сник ко ји тре ба да 
има од ре ђе ну фор му и пре ци зно фор му ли са ну са др жи ну, нео п ход ну 
за пе да го шко ис тра жи ва ње.13

Основ не ка рак те ри сти ке ме то да у пе да го ги ји  
и њи хо ва при ме на у обла сти ис тра жи ва ња

Бит ни кри те ри јум на прет ка у раз во ју ме то до ло ги је пе да го ги је ле-
жи у ступ њу у ко јем се уоп шта ва ње за ко јим се у ис тра жи ва њу те жи 
успе ва и до ка за ти. С тог су ста но ви шта по ступ ци у ко ји ма се при пе-
да го шком ис тра жи ва њу по ла зи од пи са них до ку ме на та, где се на сто ји 
уоп шти ти оно што се у њи ма на ла зи мно го ра ни је, ка ко би се по сти гао 
ви ши ни во раз во ја не го по ступ ци ма код ко јих се ис тра жи ва ње вр ши 
на са мој пе да го шкој ствар но сти. Ле кић је сма трао да се пр ви за че ци 
еле мен тар не ме то до ло ги је пе да го шког ис тра жи ва ња и ства ра ла штва 
на ла зе у на сто ја њи ма грч ких фи ло зо фа да сво ја схва та ња вас пи та ња и 
обра зо ва ња уса вр ше на осно ву ис ка за них ми сли сво јих прет ход ни ка и 
са вре ме ни ка. Пр ва ме то до ло шка на сто ја ња по чи њу кра јем 19. и по чет-
ком 20. ве ка. Тај се пра вац у пе да го ги ји из ди фе рен ци рао у два сме ра. 
Је дан смер је оку пи рао ис тра жи ва че, ко ји су сма тра ли да се пе да го-
шка на у ка раз ви ја уво ђе њем ег закт них по сту па ка у сфе ру вас пи та ња и 
обра зо ва ња. Дру ги смер је оку пи рао ис тра жи ва че ко ји су сма тра ли да 
се пе да го шка на у ка раз ви ја ди рект ном ана ли зом про це са вас пи та ња и 
обра зо ва ња. По ја вом пр ве зе мље Со вјет ског Са ве за ини ци ра ни су и 
пр ви усло ви за ком плет но на уч но-пе да го шко ис тра жи ва ње и ства ра ла-
штво. На гла ше на је по тре ба да пе да го ги ја иде у ко рак са дру штве ним 
про ме на ма и по тре ба ма.14

12 Т. Про да но вић, Ђ. Ле кић, В. Да мја но вић, В. Сте фа но вић, Пе да го шка ми сао и 
прак са, Рад нич ки уни вер зи тет „ Ра ди вој Ћир па нов“, Но ви Сад, 1975, 81.

13 Ђ. Ле кић, н.д., 166.
14 Исто, 21.



Методолошки проблеми истраживања у области историје педагогије 281

Ра зу мљи во је да се у ис тра жи ва њу јед ног про бле ма не мо же ис-
кљу чи во оста ти на јед ној ме то ди. Нај че шће јед на ме то да до ми ни ра 
у ис тра жи ва њу, али се до пу њу је дру ги ма. Исто та ко, по сто ји и раз-
ли чи та кла си фи ка ци ја тих ме то да. У то ме се че сто и пред став ни ци 
со ци ја ли стич ке пе да го ги је не сла жу до кра ја. Раз ли ке се од но се на 
то, што још увек не по сто ји са гла сност у од ре ђи ва њу пој ма ме то да 
на уч ног ис тра жи ва ња у пе да го ги ји. Че сто се ме ша ју и иден ти фи ку-
ју вр сте, ме то де, тех ни ке и ин стру мен ти, што до во ди до раз ли чи тих 
кла си фи ка ци ја у окви ру ме то до ло ги је пе да го шке на у ке. Нај при хва-
тљи ви ја је кла си фи ка ци ја на уч но и стра жи вач ких ме то да у пе да го ги ји 
ко ју је дао Вла до Шмит. По ње му, по сто је три ме то де: исто риј ска, 
де скрип тив на и екс пе ри мен тал на. Ова кла си фи ка ци ја про из ла зи из 
пре ци зно од ре ђе ног схва та ња пој ма на уч но и стра жи вач ке ме то де. У 
њој не ма ме ша ња ме то до ло шких осно ва на у ке, ни ти ме ша ња ис тра-
жи вач ких тех ни ка са на уч но и стра жи вач ким ме то да ма, као ни ме ша-
ње из во ра на уч но и стра жи вач ког ра да са ме то да ма. Да би се упо зна ла 
јед на са вре ме на пе да го шка по ја ва де скрип тив ном ме то дом, нео п ход-
но је исто риј ском ме то дом упо зна ти њен до са да шњи раз вој, а да би 
се из вр шио пе да го шки екс пе ри мент, по треб но је упо зна ти ста ње по-
ја ве ко ја се про у ча ва, она кве ка ква она ствар но је сте, што се вр ши 
де скрип тив ном ме то дом.15

Де скрип тив ном ме то дом утвр ђу ју се од но си и за ко ни то сти ко ји 
по сто је у са вре ме ној вас пит ној ствар но сти. Од екс пе ри мен тал не ме-
то де она се раз ли ку је ти ме што се ис тра жи вач у то ку ис тра жи ва ња не 
ме ша у пе да го шку ствар ност ко ју про у ча ва, већ је про у ча ва она кву 
ка ка ва је сте. Ис пи ти ва ња овом ме то дом тре ба да по мог ну што све-
стра ни јем упо зна ва њу пе да го шке ствар но сти. Да би се до бро упо-
зна ле са вре ме не пе да го шке по ја ве по треб но је са ку пи ти, сни ми ти 
што ве ћи број ре пре зен та тив них чи ње ни ца и по да та ка. По ред то га, 
мо ра ле су се раз ви ти ис тра жи вач ке тех ни ке ко је слу же за при ку пља-
ње по да та ка у пе да го ги ји. Чи ње ни це до би је не спро ве де ним ан ке ти-
ра њем, те сти ра њем, ин тер вју и са њем, ска ли ра њем пру жа ју овој ме то-
ди дра го це ни ма те ри јал за да љи ис тра жи вач ки рад.16

Екс пе ри мент као на уч на ме то да нај ви ше се ко ри сти у при род ним 
на у ка ма. Ме ђу тим, већ у про шлом ве ку ре зул та ти се за па жа ју и у дру-

15 Љу бо мир Кр не та, Ми ле на Пот ко њак, Ни ко ла Пот ко њак, Пе да го ги ја, За вод 
за из да ва ње уџ бе ни ка со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 44-45.

16 М. Ба ко вљев, н. д., 49.
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гим на у ка ма. За на уч ни екс пе ри мент зна чај но је да се про ме не вр ше 
у стро го кон тро ли са ним усло ви ма, уз при ме ну ин стру ме на та по мо-
ћу ко јих се ре зул та ти иза зва ни тим про ме на ма мо гу ме ри ти. Ако сви 
усло ви ни су обез бе ђе ни, екс пе ри мент не мо же да има на уч ни ка рак-
тер. Ка да се екс пе ри мент кла си фи ку је пре ма бро ју гру па са ко ји ма се 
екс пе ри мен ти ше, раз ли ку је мо: екс пе ри мент са јед ном екс пе ри мен тал-
ном гру пом, екс пе ри мент са па ра лел ним гру па ма и пе да го шки екс пе-
ри мент са ро та ци јом фак то ра.17

Кла си фи ка ци је ме то да на уч ног ис тра жи ва ња раз ли чи те су у раз-
ли чи тим со ци јал ним усло ви ма. Кла си фи ка ци ја ме то да пе да го шког на-
уч ног ис тра жи ва ња у истим со ци јал ним усло ви ма и јед ном дру штве-
ном си сте му раз ли ку је се ка да се по ла зи са раз ли чи тих ста но ви шта 
пој мо ва. Та ко Му жић сма тра да се све ме то де на уч но пе да го шког ис-
тра жи ва ња мо гу све сти на: ме то ду ана ли зе пе да го шке те о ри је, ме то ду 
опи си ва ња пе да го шке ствар но сти и ме то ду екс пе ри мен тал ног про ве-
ра ва ња пе да го шке ствар но сти.18

Са вре ме на де ла ко ја об ра ђу ју про бле ме ме то до ло ги је пе да го ги је 
мо гу се по де ли ти у две гру пе: 1. У ра до ве ко ји да ју оп ште пре гле де 
пе да го шке про бле ма ти ке и у том окви ру об ра ђу ју у ве ћој или ма њој 
ме ри не ке основ не про бле ме ме то до ло ги је и 2. У ра до ве ко ји су у пот-
пу но сти или сво јим нај ве ћим де лом по све ће ни про бле ми ма ме то до-
ло ги је. И у јед ним и у дру гим раз ма тра ју се ме то де пе да го шког ис тра-
жи ва ња. И ме ђу ауто ри ма ко ји по ла зе од истих спо знај но-те о рет ских 
осно ва до ла зи до не сла га ња ка да раз ра ђу ју си стем ме то да пе да го шког 
ис тра жи ва ња.19

Ин тер ди сци пли нар ни од нос исто ри је пе да го ги је  
са дру гим на у ка ма

Бу ду ћи да је исто ри ја пе да го ги је пре све га ис ку стве на на у ка, њен 
за да так је да оја ча но во на ста лу ем пи риј ску, на су прот фи ло зоф ско-спе-
ку ла тив ној пе да го ги ји, а не да по то не у исто ри ју фи ло зо фи је. У на ма 
мо ра да по сто ји је дан угра ђен фил тер фи ло зоф ско-ан тро по ло шког, со-
ци о ло шко-пси хо ло шког и кул тур но и сто риј ског про ми шља ња, ко ји ће 

17 Ђ. Ле кић, н. д., 124.
18 В. Му жић, н. д., 62.
19 Исто.
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нам омо гу ћи ти да про ник не мо у бит пе да го шког. Љу би ца Ра ду ло шки 
ука зу је на чи ње ни цу да се све оно што чи ни пе да го шку про шлост про-
у ча ва са јед ног ши рег со ци о ло шког ста но ви шта. Од 60 го ди на 20. ве ка 
за о крет ка со ци о ло шкој ме то до ло ги ји у оп штој пе да го ги ји су жа ва ин-
те ре со ва ња пе да го га за исто риј ска ис тра жи ва ња.20 Но во ме то до ло шко 
усме ре ње до при не ло је да исто ри ја пе да го ги је бу де при хва ће ни ја од 
струч ња ка из дру гих на уч них обла сти. Ство ре на је ин сти ту ци о нал на 
осно ва за са рад њу у ме ђу на род ним окви ри ма, за по чи ње ин тен зив но 
гра на ње ди сци пли не на чи тав низ ис тра жи вач ких обла сти по год них 
за мул ти ди сци пли нар но из у ча ва ње. Про ме не у исто риј ској на у ци као 
до ми нант но пред мет но-ме то до ло шке ори јен та ци је, до ве ле су до про-
цва та исто ри је пе да го ги је.

Сте пен ис тра же но сти исто риј ског про бле ма

На из бор пе да го шког про бле ма ути че чи тав низ фак то ра. Из бор 
про бле ма се са сто ји у ускла ђи ва њу тих фак то ра.

1. По тре бе прак се. Овај фак тор је нај зна чај ни ји, јер пред ста-
вља основ ни оквир при из бо ру про бле ма. Де ло ва ње овог фак то ра се 
ре ша ва про на ла же њем ствар них по тре ба прак се. До ла зе при том у 
об зир су бјек тив ни и објек тив ни кри те ри ју ми. Објек тив ни кри те ри-
јум омо гу ћа ва пра вил ни ју сли ку о ствар ним по тре ба ма прак се, док 
су бјек тив ни мо же да бу де ми шље ње са мог ис тра жи ва ча о то ме ко ји 
би пе да го шки про бле ми тре ба ло да има ју пред ност при ода би ра њу 
под руч ја и те ме ис тра жи ва ња. За то тре ба те жи ти да се у што чи сти-
јем об ли ку до би је сли ка о са мим по тре ба ма прак се. Је дан од об ли-
ка објек ти ви за ци је кри те ри ју ма ко јом се на сто ји до би ти та ква сли-
ка, је сте из бор про бле ма на осно ву пе да го шке ли те ра ту ре. Да та кав 
кри те ри јум из бо ра по стиг не за до во ља ва ју ћи сте пен објек тив но сти, 
тре ба оства ри ти два усло ва: да пе да го шка штам па сво јим са др жа јем 
ука же на ак ту ел на пе да го шка зби ва ња и пе да го шке про бле ме, и да се 
по мо ћу објек тив них ме ри ла у њој од ре ди ре ла тив ни сте пен на гла ска 
по је ди них про бле ма.

2. Ин те рес на у ке. При из бо ру осо ба од ко јих се тра жи ми шље ње 
о то ме ко ји би про блем тре ба ло ис тра жи ти, у узор ку ће се на ћи и оне 

20 Ву ји сић-Жив ко вић,Н., „Про бле ми ис тра жи ва ња уло ге лич но сти у исто ри ји 
пе да го ги је“, Пе да го ги ја, LXI II, бр. 3, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град, 510-519.
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ко је при ли ком од го ва ра ња не ће по ла зи ти са мо од по тре ба прак се, 
не го и од ин те ре са на у ке. Ко ли ко год се у крај њој ли ни ји ин те рес 
на у ке по кла пао са по тре ба ма прак се, за основ но ис тра жи ва ње је од 
по себ не ва жно сти да се њи ме у зна чај ној ме ри отва ра ју но ви пу те ви 
за да ља ис тра жи ва ња и но ве на уч не спо зна је. Та ко лич ни афи ни тет 
и ен ту зи ја зам ис тра жи ва ча пред ста вља ју ва жан фак тор при из бо ру 
про бле ма ис тра жи ва ња. С дру ге стра не, ка дров ске мо гућ но сти су 
та ко ђе из у зет но бит не. Ре ци мо, ако јед на сре ди на рас по ла же са 30 
ис тра жи ва ча и ако се мо гу по кри ти сва основ на под руч ја пе да го шке 
про бле ма ти ке, са мим тим ће се успе шно ре а ли зо ва ти уна пре ђе ње 
вас пит но о бра зов ног ра да. Ме то до ло шке мо гућ но сти мо гу не ка да 
пред ста вља ти зна чај но огра ни че ње при из бо ру про бле ма ис тра жи-
ва ња. По је ди ни про бле ми су не јед на ко до ступ ни ра зним по ступ ци ма 
ис тра жи ва ња. Ипак, при ла зе ћи пр во до ступ ни јим про бле ми ма, иако 
ови ни су од по себ не ва жно сти, раз ви ја се ме то до ло ги ја, про на ла зе 
се но ви пу те ви, ко ји ма је омо гу ћен при ступ и те же до ступ ним про-
бле ми ма. Ука зу је се још на аспект ма те ри јал них мо гућ но сти, ко је не 
до ла зе до из ра жа ја то ли ко при са мом из бо ру про бле ма, ко ли ко при 
из ра ди про јек та ис тра жи ва ња.21

Уз аде кват но су жа ва ње про бле ма ис тра жи ва ња не сме се из гу би ти 
из ви да ме сто ко је тај про блем има у окви ру ши ре про бле ма ти ке, јер 
се са мо та ко мо гу са гле да ти сви аспек ти и сва ње го ва сло же ност, као и 
из во ђе ње ин те гра тив ни јих за кљу ча ка.

До ступ ност са зна ња

Са зна ње пе да го шких чи ње ни ца је део са зна ња уоп ште. Ње го ва 
свој ства су от кри ва ње но вих нео д ре ђе них од но са и њи хо во ре ша ва-
ње за уна пре ђе ње пе да го шке те о ри је и прак се. У ту свр ху пе да го шко 
са зна ње је из гра ди ло сво ју ме то до ло ги ју као по себ ну пе да го шку ди-
сци пли ну. Крај њи циљ на уч не ме то до ло ги је је да, при ме њу ју ћи оп ште 
и по себ не на уч не ме то де и по ступ ке у от кри ва њу пе да го шких за ко ни-
то сти, до при не се уна пре ђе њу вас пит но о бра зов ног ра да и фор ми ра њу 
пе да го шке на у ке. У сти ца њу но вих са зна ња нео п ход но је ува жа ва ти 
основ не од ред бе са знај ног про це са, из бе га ва ти гре шке у по ступ ку са-
зна ња и ко ри сти ти аде кват не об ли ке и пу те ве са зна ња. 

21 В. Му жић, н. д., 51-55.
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Ана ли за до ку мен та ци је

По сту пак ко јим се до ла зи до исто риј ско-пе да го шке спо зна је у 
пр вом ре ду је про у ча ва ње пе да го шке до ку мен та ци је. До ку мен ти ма 
исто ри чар мо ра да по ста вља пи та ња, да чи ни ста лан на пор да от кри ва 
сми сао у ве сти ма ко је му пре ко до ку ме на та до ла зе. Ак це нат ста вља мо 
на ана ли зу до ку мен та ци је као ева лу а тив не тех ни ке са ин стру мен ти ма 
за бе ле же ње вред них пе да го шких по да та ка. За то тре ба зна ти ка ко се 
чи та ју са др жа ји до ку мен та ци је и ка ко се бе ле же вред ни по да ци. При 
ана ли зи са др жа ја до ку мен та ци је тре ба из бе ћи гре шке при чи та њу, са-
вла да ти ра ци о нал не на чи не чи та ња и по ста ви ти свр ху чи та ња.22 Гре-
шке при чи та њу су ра зно вр сне и мно го бр ој не. Ту спа да ју:

–  пер цеп тив на еви ден ци ја (из два ја ње оно га што се ја сно ви ди, чу-
је, опи па ва). Та кво чи та ње је елек тич ка чи ње ни ца ко ја ис кљу чу је 
пе да го шко ства ра ла штво.

–  ста тич но тре ти ра ње је схва та ње да се по да ци не ме ња ју и да су 
да ти за у век.

–  изо ло ва но гле да ње је сво ђе ње чи ње ни ца на је ди ни цу вред но сти.
–  пре на гла ше на су бјек тив ност је ис кљу чи во по на ша ње ис тра жи ва ча 

при чи та њу ра ди при ку пља ња вред них по да та ка за ис тра жи ва ње.
–  пре те ра на објек тив ност је ин до лент но по на ша ње ис тра жи ва ча 

при чи та њу, ра ди при ку пља ња вред них по да та ка за ис тра жи ва ње.
–  усва ја ње чи ње ни ца без ком па ра тив ног ефек та је ис тра жи ва ње 

ли ше но исто риј ске пер спек ти ве.
На чин чи та ња је бит на став ка при ку пља ња по да та ка за ис тра жи-

ва ње. Нај пре се чи та пре глед но, а по том де таљ но. Бе ле же ње вред них 
по да та ка из до ку мен та ци је вр ши се по сред ством све са ка или ли сти ћа 
(фи ше) раз ли чи тих ве ли чи на. На тај на чин се обез бе ђу ју до ку мен то-
ва ност из во ра и ори ги нал ност ис тра жи ва ња.23 

Те о риј ска раз ма тра ња про бле ма

За сва ко на уч но об ја шње ње се те жи да има што си сте ма тич ни ји ка-
рак тер, да бу де што ма ње ad hoc прет по став ка из гра ђе на са мо за да ти 
про блем, не го да омо гу ћи да се об ја шња ва ни про блем са гле да у што 

22 П. Ми ло са вље вић, н. д., 193.
23 Ђ. Ле кић, н. д., 145.
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ши рем те о риј ско-си сте мат ском окви ру. Основ ни за да так про у ча ва ња 
пе да го шких по ја ва и про це са са сто ји се у утвр ђи ва њу бит них ве за и од-
но са у тим по ја ва ма и про це си ма у от кри ва њу за ко на ко ји у њи ма вла-
да ју. Те о риј ска раз ма тра ња и ана ли зе су нео п ход ни и са став ни део на-
уч но пе да го шког ис тра жи ва ња, и то са мо ка да се те о риј ска раз ма тра ња 
за сни ва ју на на уч ним чи ње ни ца ма и на бит ним ве за ма у про у ча ва ном 
про бле му. По сто је опреч на схва та ња у по гле ду те о ри је. Не ки пак сма-
тра ју да је те о ри ја са мој се би до вољ на, да се не мо ра осла ња ти на ем пи-
риј ске чи ње ни це. Ме ђу тим, та ква јед но стра ност је ре зул тат по гре шног 
схва та ња са мог ис тра жи ва ња. Ис прав но гле ди ште под ра зу ме ва да са-
мо је дин ство ем пи риј ских чи ње ни ца и на уч них те о риј ских раз ма тра ња 
мо же до ве сти до на уч них ре зул та та у пе да го шком ис тра жи ва њу и до 
от кри ва ња и утвр ђи ва ња за ко ни то сти у пе да го шким по ја ва ма.24 Ис тра-
жи ва ње мо ра би ти ис кљу чи во објек тив но, мо ра се осла ња ти на ви ше 
из во ра при про у ча ва њу про бле ма, мо ра ко ри сти ти ви ше ме то да, тех-
ни ка, ин стру ме на та, ка ко би се по сти гли зна чај ни ре зул та ти. Мо ра се 
за сни ва ти на пре ци зни јем ме ре њу оно га што се про у ча ва, јед но став но, 
мо ра би ти до бро ор га ни зо ва но и си сте мат ски спро ве де но.

На уч на идеј ност на стан ка про бле ма

Ме ђу соб на по ве за ност и усло вље ност по ја ва ука зу ју на по тре бу за 
исто риј ским при сту пом сва кој по ја ви ко ју про у ча ва мо. Та кав при ступ 
пред ста вља је дан од зна чај них ди ја лек тич ко-ма те ри ја ли стич ких при сту-
па. Што је ду бље по зна ва ње пе да го шког про бле ма, ја сни ја му је кон цеп-
ци ја о исто риј ским сна га ма. Про у ча ва њем исто риј ског аспек та пе да го-
шких про бле ма про ши ру је се и пе да го шки хо ри зонт, омо гу ћа ва ду бље 
ула же ње у бит пе да го шке по ја ве и из о штра ва кри те ри јум оце њи ва ња 
пе да го шких те о ри ја и по став ки. Исто ри ја пе да го ги је је ва жна и због то-
га што се из ње мо же мно го то га на у чи ти нео п ход ног за ре ша ва ње да-
на шњих пе да го шких про бле ма, али се мо же и за кљу чи ти да су мно ги 
про бле ми већ одав но у про шло сти ре ше ни. Исто риј ским се при сту пом 
до би ја пот пу ни ји увид у за ко ни то сти по ја ве, где исто ри ја мо же еван ту-
ал но по ка за ти ко ја би ре ше ња мо гла до ћи у об зир да се у са да шњо сти ис-
пи ту ју. Ипак, не мо же се ко нач но ре ше ње тра жи ти у про шло сти, и за то је 
удео исто риј ско-пе да го шких спо зна ја у ре ша ва њу да на шњих пе да го шких 

24 Љу бо мир Кр не та, Ми ле на Пот ко њак, Ни ко ла Пот ко њак, н. д., 34-36.
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про бле ма све ма њи и ма њи. Не ма сум ње да и на го ми ла ва ње не бит них 
исто риј ских де та ља мо же да пред ста вља обо га ће ње не ке на уч не спо зна-
је, уко ли ко се при њи хо вом про на ла же њу при ме не аде кват ни ме то до ло-
шки по ступ ци. Ипак, та ква спо зна ја пред ста вља бег од про у ча ва ња оног 
бит ног. Ре зул тат та квог исто риј ског при сту па, ко ли ко год био вер на ре-
про дук ци ја про шло сти, не ће да ти плод не ге не ра ли за ци је, ко је би мо гле 
обо га ти ти увид у са да шњу про бле ма ти ку тог под руч ја.25

Уоп шта ва ње узроч нопо сле дич них ве за  
и од но са у да том про бле му

Ве ко ви ма се пи сци исто ри ја ни су мно го му чи ли око об ја шња ва ња 
узро ка по ја ва ко је су опи си ва ли. Сна жан раз вој ко ји је у пр вој по ло ви-
ни 19. ве ка до шао од при род них на у ка те жио је да исто ри ју учи ни што 
ег закт ни јом. Циљ сва ке пра ве на у ке је тра же ње за ко ни то сти у обла сти 
ко јом се ба ви. У исто ри ји, узроч ност се схва та са свим дру га чи је не го 
у при род ним на у ка ма. Исто ри ја не опе ри ше ни ка да јед но став ним од-
но си ма, па да мо же, по пут фи зи ке, да изо лу је и изо ло ва но по сма тра 
је дан узрок, ко ји иза зи ва јед ну од ре ђе ну по сле ди цу.26 Узро ци у окви ру 
исто риј ског раз во ја су вр ло ко млек сни и не раз двој но по ве за ни са по-
сле ди ца ма, та ко да де лу ју јед ни на дру ге. Ка ко је ди ја лек тич ки и исто-
риј ски ма те ри ја ли зам на у ка о оп штим за ко ни то сти ма и за ко ни ма, он 
ујед но пред ста вља и ме то до ло шку осно ву сва ке на у ке и пе да го ги је. 
Узроч но-по сле дич не ве зе у ме то до ло шком про бле му ука зу ју на њи хо-
ву усло вље ност и по ве за ност, ко ја је нео п ход на ка ко би се по сти гло 
ре ше ње да тог про бле ма. Усло вље ност по ве за но сти се ре а ли зу је кроз 
ком би на ци ју ме то да и тех ни ка, ка ко би се лак ше и це лис ход ни је ре-
шио да ти про блем.

Усло ви пе да го шког ис тра жи ва ња

Пе да го шко ис тра жи ва ње и ства ра ла штво су сло же ни по сло ви ко-
ји об у хва та ју ма те ри јал не, ор га ни за ци о не, ка дров ске и ме то до ло шке 
усло ве. Ма те ри јал ни усло ви се не од но се са мо на фи нан сиј ска сред-
ства, не го и на све оба ве зе нео п ход не за успе шан рад ко ји осло ба ђа 

25 В. Му жић, н. д., 41.
26 С. Ћир ко вић, Ауто ри зо ва на скрип та, 2-3.
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ис тра жи ва ча свих на по ра и омо гу ћа ва му пу ну кон цен тра ци ју на про-
блем про у ча ва ња. У те оба ве зе спа да ју: по се та ис так ну тих по је ди на ца 
и од го ва ра ју ћих уста но ва, на бав ка ли те ра ту ре, уре ђе ње про сто ри ја, 
обез бе ђе ње пе да го шке до ку мен та ци је, нео п ход них ре кви зи та и по-
тро шног ма те ри ја ла. Ор га ни за ци о ни усло ви пе да го шког ис тра жи ва ња 
усло вље ни су раз во јем на у ке, тех ни ке и тех но ло ги је. Ну жни су ор га ни-
за ци о ни фак то ри у про у ча ва њу: 

–  Свих вас пит но о бра зов них фак то ра у јед ној обла сти ис тра жи ва-
ња. Па жњу тре ба по све ти ти ор га ни за ци ји кон трол них и екс пе-
ри мен тал них гру па, шко ла и дру гих ин сти ту ци ја.

–  Ускла ђе ност ис тра жи ва ча и са рад ни ка по сти же се уса гла ша ва њем 
схва та ња нео п ход но сти ис тра жи ва ња и усва ја ња тех ни ке ис тра жи-
ва ња. За ову свр ху су по де сне кон сул та ци је ис тра жи ва ча и са рад-
ни ка ра ди аде кват не кон цеп ци је пе да го шког ис тра жи ва ња.27

Ка да су у пи та њу ка дров ски усло ви пе да го шког ис тра жи ва ња, 
пр ви услов у на уч ном про це су је чо век, и за то се раз ви ја њу на уч ног 
под млат ка мо ра по све ти ти па жња. То се по сти же фор си ра њем та лен-
то ва не де це, фор ми ра њем на уч них сек ци ја, уво ђе њем ме то до ло ги је 
на уч ног ис тра жи ва ња на ви шем и ви со ком ступ њу шко ло ва ња. Ис-
тра жи вач као ства ра лац мо ра да има нео п ход не ин те лек ту ал не прет-
по став ке за кре а тив но ми шље ње, емо тив но вољ не ка рак те ри сти ке, 
ис ку ство, ини ци ра ње но вих иде ја. Ме то до ло шка кул ту ра ис тра жи ва ча 
под ра зу ме ва ни во оспо со бље но сти за ис тра жи ва ње про бле ма у обла-
сти вас пи та ња и обра зо ва ња. Ме то до ло шко обра зо ва ње се раз ви ја 
кроз се ми на ре, те ча је ве, по сле ди плом ске сту ди је.

Из вор пи та ња за про у ча ва ње је пр ва оба ве за у ме то до ло шком 
усло ву пе да го шког ис тра жи ва ња. За успех у том сми слу тре ба зна ти: 
из во ре пи та ња, ко по ста вља пи та ње, ко би ра пи та ње и ка ко се би ра ју 
пи та ња за пе да го шко про у ча ва ње.

Ло гич ке гре шке као про блем

При за кљу чи ва њу о узроч но-по сле дич ној по ве за но сти две по ја ве ис-
кљу чи во на осно ву то га што јед на од њих прет хо ди дру гој, и то што се две 
по ја ве ја вља ју јед на иза дру ге, не мо ра да зна чи да су у ка у зал ном од но су. 
Ко то из гу би из ви да, па за две по ја ве за кљу чи да су узроч но-по сле дич но 

27 П. Ми ло са вље вић, н. д., 179-180.
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по ве за не са мо за то што се ја вља ју јед на иза дру ге, на пра вио је гре шку ко-
ја се у ло ги ци на зи ва post hoc er go prop ter hoc. 

Гре шка зва на fal la ci ae сво ди се на то, да се тра га ње за од го во ром 
на пи та ње шта је иза зва ло не ку по ја ву, ко ја, у ства ри, има ви ше узрокâ, 
усме ри са мо на је дан од тих узро ка. За не ма ри ва ње сло же но сти окол-
но сти за ко ју се уста но ви да је узрок од ре ђе не по ја ве: у ову гре шку 
упа да се ка да се уста но ви да је не ка сло же на окол ност узрок од ре ђе не 
по ја ве, али се не узи ма у об зир да та по ја ва мо жда ни је по сле ди ца те 
окол но сти узе те у це ли ни, већ са мо не ких од ње них ком по не на та ко је 
би са ме иза зва ле ту по сле ди цу. 

Про гла ша ва ње без у слов ним оно га што ва жи са мо под од ре ђе-
ним окол но сти ма: гре шка је ка рак те ри стич на за оне ко ји су скло ни 
да све пре те ра но упро шћа ва ју. Ло гич ке гре шке ко је се ја вља ју при 
до ка зи ва њу су: 

–  Cir cu lus vi ti o gus: то је та кво до ка зи ва ње при ли ком ко јег се за до-
каз на во ди не што што се мо же до ка за ти тек ти ме што се же ли 
до ка за ти.

–  Тра же ње прин ци па: ло гич ка гре шка ко ја пред ста вља до ка зи ва ње 
оним што ни сâмо ни је још до ка за но.

–  За ме на те за. О овој гре шки се го во ри он да ка да не ко не до ка зу је 
оно што тре ба, већ не што дру го, слич но оно ме што тре ба до ка за ти.

–  Ar gu men tum ad ho mi nem. То је до ка зи ва ње на осно ву лич них 
ар гу ме на та.28

Исто риј ска на уч но и стра жи вач ка ме то да

Исто риј ска ме то да омо гу ћа ва да се про у ча ва и упо зна је пе да го шка 
ствар ност од ње ног на стан ка до да нас. Нео п ход но је упо зна ти раз вој 
вас пит ног ра да и пе да го шких иде ја у про шло сти, ка ко би се бо ље схва-
ти ла са да шња пе да го шка ствар ност. Ова ме то да је по себ но зна чај на у 
исто ри ји пе да го ги је, али њен зна чај не тре ба пре ви де ти ни у дру гим на-
уч ним ди сци пли на ма. Онај ко же ли да ко ри сти ову ме то ду у на уч но-
и стра жи вач ком пе да го шком ра ду, мо ра има ти нео п ход на пред зна ња.  
У пр вом ре ду, да до бро по зна је исто риј ски ма те ри ја ли зам ко ји ука зу је 
на све оп шту по ве за ност по ја ва у дру штву, њи хо во ме ња ње, раз ви ја ње, 
гле да ње на дру штве не по ја ве, као и њи хо ву усло вље ност на да том ме сту  

28 М. Ба ко вљев, н. д., 22-24.
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и у вре ме ну, на то да иза иде ја сто је кла се, а иза кла са еко ном ски усло ви 
ко ји тра же да се пре до но ше ња ми шље ња о дру штве ним по ја ва ма узме 
у об зир спе ци фич ност да тих усло ва. 29

Из во ри за ис тра жи ва ње пу тем исто риј ске ме то де де ле се у две 
гру пе: при мар ни (основ ни) и се кун дар ни. При мар ни из во ри су на-
ста ли у про це су прак тич ног вас пит ног ра да у шко ли и ван ње, док су 
се кун дар ни они ко ји су на мер но ство ре ни ра ди при ка зи ва ња не ких 
пе да го шких по ја ва, пе да го шких иде ја, где онај ко из ве шта ва о то ме 
ни је био лич но све док или уче сник у том вас пит ном ра ду. При мар-
ни из во ри су мно го зна чај ни ји за ис тра жи ва ње овом ме то дом, а се-
кун дар ни се мо ра ју ко ри сти ти мно го оба зри ви је, и то са мо у не до-
стат ку при мар них из во ра. Нај ва жни ји при мар ни из во ри су: школ ско 
за ко но дав ство, ар хив ски ма те ри јал, на став ни пла но ви и про гра ми. У 
се кун дар не из во ре спа да ју: исто риј ске мо но гра фи је, исто риј ске ен-
ци кло пе ди је. Рад овом ме то дом зах те ва ја сно од ре ђи ва ње ци ља ис-
тра жи ва ња и де фи ни са ње про бле ма ко ји ће се ис пи ти ва ти. Ну жно је 
да про блем бу де огра ни чен ка ко би се ду бље ана ли зи рао. Нео п ход но 
је фор му ли са ти хи по те зе и на пра ви ти оп шти план ис тра жи ва ња, а за-
тим се пре ла зи на про у ча ва ње по је ди них из во ра и по да та ка и на ана-
ли зу њи хо вог са др жа ја. Основ но је пра ви ло да се из во ри кри тич ки 
про ве ра ва ју. То зна чи да је нео п ход но ис пи та ти да ли су до ку мен та 
аутен тич на и да ли су на ве де ни по да ци тач ни. Је дан од на чи на про ве-
ра ва ња ве ро до стој но сти по да та ка је сте при ку пља ње по да та ка о про у-
ча ва ној по ја ви ко ји се на ла зе у дру гим из во ри ма и њи хо во ме ђу соб но 
упо ре ђи ва ње. То зна чи да се ни кад у ова квом ис тра жи ва њу не тре-
ба осло ни ти са мо на је дан из вор и по дат ке ко ји се у ње му на ла зе. У 
слу ча ју при ме не ове ме то де ве о ма је зна чај но уме ти пра вил но кла си-
фи ко ва ти по дат ке до ко јих се до ђе. При ли ком при ку пља ња по да та ка 
тре ба во ди ти ра чу на о сле де ћим зах те ви ма: о ефи ка сно сти, о пот пу-
но сти, о еко но мич но сти. Гру пи са ње и сре ђи ва ње по да та ка тре ба вр-
ши ти пре ма њи хо вој срод но сти, вред но сти, зна ча ју. 

По сле сре ђи ва ња по да та ка при сту па се ана ли зи ра њу и утвр ђи ва њу 
узроч но-по сле дич них и дру гих ве за. На кра ју се пре ла зи на до но ше ње 
за кљу ча ка и пи са ње из ве шта ја. У на пи са ном ра ду по треб но је на ве сти 
ко ри шће не из во ре, а ту ма че ња, ана ли зе и об ја шње ња нео п ход но је до-
ку мен то ва ти чи ње ни ца ма, на во де ћи тач но из во ре из ко јих су узе ти.30 

29 Љу бо мир Кр не та, Ми ле на Пот ко њак, Ни ко ла Пот ко њак, н. д., 46-47. 
30 Исто.
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Ме то до ло шки про блем об ра де по да та ка

При ку пље ни по да ци по мо ћу ра зних ме то да и тех ни ка пред ста вља-
ју си ров ма те ри јал. Њих тре ба об ра ди ти и сре ди ти, та ко да се мо гу 
ис ко ри сти ти за про у ча ва ње по ста вље ног пе да го шког пи та ња. По да ци 
се обич но об ра ђу ју кван ти та тив но и ква ли та тив но. 

Ква ли та тив на об ра да при ку пље них по да та ка оба вља се по мо ћу ста-
ти сти ке, тј. ста ти стич ким ме то да ма. На то се мо ра на до ве за ти ква ли та-
тив на об ра да, од но сно од го ва ра ју ћа ин тер пре та ци ја ис тра жи вач ких ре-
зул та та. Нај че шћи по ка за те љи ко ји се до би ја ју ста ти стич ком об ра дом 
по да та ка су: раз не сред ње вред но сти, ме ра дис пер зи је и ме ра ко ре ла-
ци је. Вред ност ко ја ре пре зен ту је све од ре ђе не по је ди нач не вред но сти, 
ко ја за ме њу је чи тав низ број ча них по да та ка, на зи ва се сред њом вред но-
шћу. Сред ње вред но сти се до пу њу ју ме ром дис пер зи је, ко ја се ти че од-
сту па ња по је ди нач них вред но сти од за јед нич ке им сред ње вред но сти. 

Ме ра ко ре ла ци је је по ка за тељ по ве за но сти по ја ва. Из ње се ви ди 
да ли су по ја ве ко је се ис пи ту ју по ве за не, да ли та по ве за ност има по-
зи ти ван или не га ти ван пред знак и ка кав јој је ин тен зи тет. Ста ти стич-
ку кван ти та тив ну об ра ду по да та ка мо ра пра ти ти ква ли та тив на об ра да. 
На ква ли та тив ну об ра ду по да та ка су углав ном усме ре на ис тра жи ва ња 
из обла сти исто ри је пе да го ги је. Ту се при ку пље ни по да ци не об ра ђу ју 
кван ти та тив но, ста ти стич ки, већ са мо ква ли та тив но. Ме ђу ис тра жи-
ва ња у ко ји ма не ма кван ти та тив не об ра де по да та ка спа да ју и сва чи сто 
те о риј ска ис тра жи ва ња од го ва ра ју ћих пе да го шких по ја ва. Су шти на 
ква ли та тив не об ра де по да та ка је сте у њи хо вом до во ђе њу у ве зу са ре-
зул та ти ма ра ни јих слич них ис тра жи ва ња и са од го ва ра ју ћим те о риј-
ским кон цеп ци ја ма.31
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Mir ja na BA ZIć

MET HO DO LO GI CAL PRO bLEMS OF RE SE ARCH  
IN THE FI ELD OF HI STORY OF PE DA GOGY

Sum mary

The aut hor sta tes that de ve lop ment of all fi elds of hu man ac ti vity im po ses 
the need of per ma nent re se arch and cre a ti vity. It is the con di tion of each sci en ce 
de ve lop ment se pa ra tely and all the ones to get her. The ba sic aim of re se arch and 
cre a ti vity is the know led ge of na tu ral and so cial phe no me na for prac ti cal ope ra-
ti ons, pro fes si o nal du ti es and sci en ti fic am bi ti ons. In or der to re a li ze re se arch 
and cre a ti vity as an in te gral part of li fe and work com ple tely it is ne ces sary to 
link the ir va lue with ac hi e ve ments of sci en ti fic-tec hno lo gi cal re vo lu tion, emp-
ha si ze them as the need of con tem po rary man and de ter mi ne en ga ge ment, and 
in de pen den ce of re se arch and cre a ti vity. 

The sen se of the real hi sto ri cal-pe da go gic sci en ti fic re se arch is in the re veal 
of the new and unk nown one. So, ro ads by which go als and re se arch are re ac hed 
in the study of pe da go gic past re qu i re not only per ma nent se arch for real facts, 
but the ca pa city to link them, and de du ce real con clu si ons ba sed on them and 
work out sci en ti fic synthe ses as well. The aut hor analysed met ho do lo gi cal pro-
blem of re se arch in the fi eld of hi story of pe da gogy thro ugh se ve ral sta ges, by 
ta king in to ac co unt ba sic cha rac te ri stics of the gi ven pro blem, in di ca ting to the 
po si ti ve and ne ga ti ve aspects, con di ti ons, pre sen ce, and sci en ti fic ide o logy of the 
gi ven pro blem. 

From the po int of vi ew of the in di ca ted pro blem, the ul ti ma te goal of pe da-
go gic sci en ti fic met ho do logy is to re veal pe da go gic prin ci ples by me ans of ge ne ral 
and se pa ra te sci en ti fic met hods and pro ce du res adop tion, and con tri bu te to the 
pro mo tion of edu ca ti o nal-scho o ling work and for ma tion of pe da go gic sci en ce. 

Key words: met ho do lo gi cal pro blems, hi story of pe da gogy, met hods, tec hni-
qu es, in stru ments, con di ti ons of pe da go gic re se arch.

Рад је пре дат 1. но вем бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.
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Алек сан дар ПА ВЛО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

БЕЗ БЕД НО СНИ РИ ЗИК КАО  
ФАК ТОР ПРО СТОР НИХ СТРА ТЕ ГИ ЈА  

СТА НОВ НИ КА СЕ ВЕР НОГ ДЕ ЛА  
КО СОВ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ**

Ап стракт: Ко сов ска Ми тро ви ца је град ко ји је већ ви ше од два на-
ест го ди на по де љен на два де ла, ју жно и се вер но од ре ке Ибар, где ју жни 
део на се ља ва ју го то во ис кљу чи во Ал бан ци, а се вер ни део ве ћи ном Ср би. 
По де ла на ет нич кој осно ви при сут на је и у се вер ном де лу, у ко јем у не-
ко ли ко квар то ва жи ви углав ном ал бан ски жи ваљ. У ра ду се раз ма тра ју 
ста во ви срп ског ста нов ни штва пре ма Ко сов ској Ми тро ви ци као по де ље-
ном гра ду, те обра сци кре та ња ко јих се оно при др жа ва у сва ко днев ном 
жи во ту, на ро чи то са аспек та без бед но сног ри зи ка ко ји се до во ди у те сну 
по ве за ност са стал ним ме ђу ет нич ким тен зи ја ма. Пре зен то ва ни ре зул та ти 
до би је ни су ис тра жи ва њем ме ђу жи те љи ма се вер ног де ла Ко сов ске Ми-
тро ви це, оба вље ним у дру гој по ло ви ни ме се ца ју ла 2011. го ди не.

Кључ не ре чи: ет нич ки иден ти тет, Ср би, Ал бан ци, сва ко днев ни жи вот, 
без бед но сни ри зик, про стор не стра те ги је, Ко сов ска Ми тро ви ца.

У ра ду из но сим ре зул та те ис тра жи ва ња про стор них аспе ка та 
кул ту ре ста нов ни штва Ко сов ске Ми тро ви це, гра да ко ји је од 1999. 
го ди не по де љен на два де ла – ју жни, у ко јем го то во ис кљу чи во жи ве 
Ал бан ци, и се вер ни, на ста њен ве ћи ном Ср би ма. У пи та њу је област 
ис тра жи ва ња ко ја спа да у до мен ур ба не ан тро по ло ги је, а у окви ру ко је 

УДК 316.728(497.115)"1999/..." ; 323.1(497.115)"1999/..." ;
711.2(497.115)"1999/..."

* Ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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су у до ма ћој ет но ло ги ји и ан тро по ло ги ји до са да по стиг ну та зна чај-
на, али не и од већ број на оства ре ња.1 Те о риј ско по ла зи ште ра да пред-
ста вља кон цепт со ци јал ног про сто ра, ко јим се озна ча ва по ве за ност 
објек тив ног про стор ног окви ра у ко јем дру штве не гру пе жи ве и су-
бјек тив ног со ци јал ног про сто ра ко ји је од ре ђен ин ди ви ду ал ним до жи-
вља јем соп стве ног со цио-про стор ног окру же ња. Пре ма том кон цеп ту, 
дру штве ни од но си и дру штве на прак са нео дво ји ви су од то га ка ко чо-
век де фи ни ше про стор ко ји на ста њу је и у ко јем се кре ће. Они, с јед не 
стра не, за ви се од на чи на на ко ји чо век про стор дру штве но про из во ди, 
у че му уло гу игра ју дру штве ни, еко ном ски, иде о ло шки, тех но ло шки 
чи ни о ци, али и, с дру ге стра не, од то га ка ко га дру штве но кон стру и
ше, тј. ка ко га су бјек тив но до жи вља ва и ка ква му сим бо лич ка зна че ња 
при пи су је, а услед че га се мо же на ћи у функ ци ји дру штве них про це са 
раз ме не, кон флик та или кон тро ле.2

Про стор Ко сов ске Ми тро ви це у по след њих ви ше од два на ест го-
ди на де фи ни сан је дис кур сом срп ско-ал бан ске по де ле, ода кле се ме ђу 
соп стве ним ста нов ни штвом, али и у очи ма по сма тра ча са стра не, до-
жи вља ва као град по де љен на два де ла – ју жни и се вер ни. Док је ју жни 
део, на ста њен Ал бан ци ма, ет нич ки го то во пот пу но хо мо ген, по де ље-
ност на ет нич кој осно ви при сут на је и у се вер ном де лу, у ко јем по ред 
ве ћин ских Ср ба у не ко ли ко квар то ва жи ви и ал бан ско ста нов ни штво. 
На ве де не по де ле пра ће не су ан та го ни змом, пер цеп ци јом јед них од 
стра не дру гих као про тив ни ка, за хва љу ју ћи че му у схва та њи ма при пад-
ни ка обе ет нич ке гру пе сва ки до дир и кре та ње уну тар про сто ра оних 
дру гих са со бом но си и од ре ђе ни без бед но сни ри зик. По ла зе ћи од то га, 

1 Љи ља на Га ври ло вић, „Кор зо – ис ка зи ва ње ге не ра циј ске по ла ри за ци је у 
струк ту ри гра да“, ет но ло шке све ске, бр. 5, Бе о град, 1984, 33-37; Ве сна Ву чи нић, „О 
су бјек тив ним гра ни ца ма град ских квар то ва у ста ром је згру Ду бров ни ка“, ет но лог, 
св. 2, Ско пље, 1992, 222-236; „Ду бро вач ки стра дун као кор зо и ње го ва со ци јал на 
сег мен та ци ја“, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та, Се ри ја А: Исто риј ске на у ке 18, Бе-
о град, 1994, 423-441; Про стор но по на ша ње у Ду бров ни ку: Ан тро по ло шка сту ди ја 
гра да са ор то го нал ном струк ту ром, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, Бе о град, 1999; В. Ву чи нић, Сми ља на Ан то ни је вић, „Дру штве на функ ци ја и сим-
бо ли ка бе о град ског кор за у вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је (1931-1941)“, Гла сник 
ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, књ. XLVII, Бе о град, 1998, 85-101; Du nja Riht man 
Augu štin, Uli ce mo ga gra da, Bi bli o te ka XX vek, Be o grad, 2000; итд.

2 Set ha M. Low, „Spa ti a li zing Cul tu re: The So cial Pro duc tion and So cial Con struc-
tion of Pu blic Spa ce in Co sta Ri ca“, Ame ri can Et hno lo gist, Vol. 23, No. 4, Nov., 1996, 
Ame ri can Anthro po lo gi cal As so ci a tion, 861-862.
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ин те ре со ва ње у овом ра ду усме рио сам упра во ка раз ма тра њу од но-
са жи те ља Ко сов ске Ми тро ви це пре ма по де ли гра да у ко јем жи ве, те 
уоча ва њу обра за ца по на ша ња ко јих се при др жа ва ју у сва ко днев ном 
кре та њу и оба вља њу сва ко днев них ак тив но сти, а ко ји би мо гли да бу ду 
про у зро ко ва ни пер цеп ци јом град ског про сто ра у скла ду са кон стру-
и са ним ет нич ким по де ла ма. У ци љу аде кват ног пој мов ног од ре ђе ња, 
про у ча ва ну про бле ма ти ку до во дим у ве зу са кон цеп том про стор ног 
по на ша ња, под ко јим Ре џи налд Гу лиџ (Re gi nald G. Gol led ge) и Ро берт 
Стим сон (Ro bert J. Stim son) под ра зу ме ва ју та кве об ли ке по на ша ња 
ко ји су „иза зва ни, ко ји по се ду ју усме ре ност, мо ти ва ци ју, рад њу и ре-
зул тат“,3 а Ве сна Ву чи нић „спе ци фич не об ли ке јав ног по на ша ња љу ди, 
и то та кве ко ји об у хва та ју са вла ђи ва ње (пре ла же ње) од ре ђе не раз да-
љи не, од но сно кре та ње кроз град“.4 Тај кон цепт, ме ђу тим, ко ри стим с 
том раз ли ком што га фор му ли шем као про стор не стра те ги је, бу ду ћи 
да ми се та ква фор му ла ци ја учи ни ла при ме ре ни јом у кон тек сту кре та-
ња град ским про сто ри ма ко је укљу чу је пред ви ђа ње, или пла ни ра ње, а 
у ци љу ре ша ва ња, из бе га ва ња, од но сно ми ни ми зи ра ња и не у тра ли са ња 
по тен ци јал но ри зич них си ту а ци ја, што, пре ве де но на је зик сва ко дне-
ви це, омо гу ћа ва пре жи вља ва ње.

Ис тра жи ва ње за по тре бе ра да спро вео сам ме ђу жи те љи ма се вер-
ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це од 18. до 22. ју ла 2011. го ди не.5 У ис-
тра жи ва њу сам ко ри стио ком би на ци ју струк ту ри ра ног и по лу струк-
ту ри ра ног ин тер вјуа, што зна чи да сам раз го вор са ис пи та ни ци ма 
во дио по мо ћу ја сно де фи ни са них пи та ња, али и на осно ву под сет ни ка 
са на зна че ним те ма ма и ци ље ви ма уну тар сва ке те ме. Ис тра жи ва ње 
сам спро вео на узор ку од де сет ис пи та ни ка, од ко јих је че ти ри би ло 
жен ског, а шест му шког по ла. Гле да но са аспек та ста ро сне струк ту ре, 
ве ћи на ис пи та ни ка би ла је мла ђег и сред њег уз ра ста (од 25 до 40-ак 
го ди на), док су два ли ца има ла пре ко 70 го ди на. Сви су ис пи та ни ци 
ро ђе ни, или су нај ве ћи део жи во та про ве ли у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
и сви су би ли срп ског ет нич ког иден ти те та. Ре зул та те ис тра жи ва ња 

3 Re gi nald G. Gol led ge, Ro bert J. Stim son, Analyti cal Be ha vi o u ral Ge o graphy, Ro-
u tled ge, Lon don, 1990, 5.

4 В. Ву чи нић, Про стор но по на ша ње у Ду бров ни ку: Ан тро по ло шка сту ди ја гра да 
са ор то го нал ном струк ту ром, 17.

5 Ис тра жи ва ње не бих оба вио на за до во ља ва ју ћи на чин без Ива не Ари то но вић 
из Ко сов ске Ми тро ви це, за по сле не у Ин сти ту ту за срп ску кул ту ру. Овом при ли-
ком јој се на ука за ној по мо ћи још јед ном нај и скре ни је за хва љу јем.
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сма трам са мо пре ли ми нар ним, ода кле их ви дим тек као по ла зну осно-
ву за про ду бљи ва ње про у ча ва не про бле ма ти ке. Све стан сам да се у 
ра ду се лек тив но од но сим пре ма по сто је ћим те о ри ја ма и ме то да ма, те 
да при ка за ни ре зул та ти ни при бли жно не мо гу би ти пот пу ни и за до-
во ља ва ју ћи. Ко ли ки су му до ме ти у ба вље њу ре ле вант ним те ма ма, на 
ре ле ван тан, на уч но при хва тљив на чин, пре пу штам чи та лач кој пу бли-
ци да са ма про су ди.

Ко сов ска Ми тро ви ца: фе но мен ет нич ки  
по де ље ног гра да

Фе но мен ет нич ки из ди фе рен ци ра них гра до ва, чи је се ста нов ни-
штво, иден ти фи ку ју ћи се на ет нич кој осно ви, гру пи ше и на ста њу је у 
одво је ним, углав ном ја сно оме ђе ним про стор ним це ли на ма, у са вре-
ме ном све ту ни је ни ма ло не у о би ча јен. На про тив. До вољ но је са мо 
под се ти ти се мно гих ур ба них цен та ра у САД, Ка на ди, Аустра ли ји, за-
пад ној Евро пи, итд, у ко ји ма ими гран ти из раз ли чи тих зе ма ља жи ве 
по си сте му ен кла ва у раз ли чи тим град ским че твр ти ма. Ни при ме ри 
до слов не по де ле ни су не по зна ти: у Је ру са ли му је, ре ци мо, већ одав-
но уста но вље на фи зич ка гра ни ца из ме ђу Је вре ја и Па ле сти на ца, и сл. 
Да је реч о ве о ма рас про стра ње ној по ја ви све до че уоста лом и број ни 
ауто ри ко ји у сво јим сту ди ја ма па жњу по све ћу ју про бле ми ма ет нич-
ког иден ти те та, и с њим у ве зи ет нич ке се гре га ци је у ур ба ним сре ди-
на ма ши ром пла не те.6

6 Vi vian Z. Klaff, „Et hnic Se gre ga tion in Ur ban Israel“, De mo graphy, Vol. 10, No. 2, 
May 1973, Po pu la tion As so ci a tion of Ame ri ca, 161-184; Da niel F. Do ep pers, „Et hnic 
Ur ba nism and Phi lip pi ne Ci ti es“, An nals of the As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers, Vol. 
64, No. 4, Dec., 1974, As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers, 549-559; Do nald D. Stull, 
„When the Pac kers Ca me to Town: Chan ging Et hnic Re la ti ons in Gar den City, Kan-
sas“, Ur ban Anthro po logy, Vol. 19, In sti tu te for the Study of Man, 1990, 303-425; Lo-
u i se Lamp he re, Struc tu ring Di ver sity: Et no grap hic Per spec ti ve on the New Im mi gra tion, 
Univ. Chi ca go Press, Chi ca go, 1992; Ve red Kra us, Yael Ko resh, „The Co ur se of Re si-
den tial Se gre ga tion: Et hni city, So ci o e co no mic Sta tus, and Su bur ba ni za tion in Israel“, 
The So ci o lo gi cal Qu ar terly, Vol. 33, No. 2, Sum mer 1992, Mid west So ci o lo gi cal So ci ety, 
303-319; Ale jan dro Por tes, Alex Ste pick, City on the Ed ge: The Tran sfor ma tion of Mi a
mi, Univ. Ca li for nia Press, Ber ke ley, 1993; Ju dith Go o de, Jo An ne Schne i der, Res ha ping 
Et hnic and Ra cial Re la ti ons in Phi la delp hia: Im mi grants in a Di vi ded City, Tem ple Univ. 
Press, Phi la delp hia, 1994; John Hor ton, The Po li tics of Di ver sity: Im mi gra tion, Re si stan
ce and Chan ge in Mon te rey Park, Ca li for nia, Tem ple Univ. Press, Phi la delp hia, 1995; 
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Гра до ви са ста нов ни штвом по де ље ним на ет нич кој осно ви ни-
су да нас не по зна ти ни на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Њен рас пад 
у по след њој де це ни ји 20. ве ка, ини ци ран ет но-на ци о на ли стич ким 
дис кур сом, као по ли тич ком стра те ги јом по кре ну том од о зго, ре зул-
ти рао је ра том и дра стич ним по сле ди ца ма: сто ти на ма хи ља да по-
ги ну лих и ра ње них ли ца, огром ним ма те ри јал ним, при вред ним и 
ин фра струк тур ним ра за ра њи ма, ко ло на ма из бе гли ца про те ра них 
са сво јих ог њи шта. Ра то ви ма су оме ђе ни ет но-на ци о нал ни про сто-
ри и уста но вље не гра ни це но вих др жа ва, али, што ни је од ни шта 
ма њег зна ча ја, по диг ну те су и учвр шће не ба ри је ре у гла ва ма ми-
ли о на љу ди, пре ко ко јих се на ста нов ни штво раз ли чи тог ет нич ког 
иден ти те та гле да као на есен ци јал но су прот ста вље не дру ге. По вла-
че ње за ми шље них ли ни ја у про сто ру, са ци љем огра ђи ва ња сво јих 
ин те ре сних зо на од ту ђих, ни је оста ло без ефек та и по мно ге град-
ске сре ди не. Док су не ки гра до ви ис пра жње ни од „не при ја тељ ског“ 
ста нов ни штва, не ки су по де ље ни на два де ла, уз гру пи са ње јед них 
у јед ном де лу, а дру гих у дру гом. У дру гу гру пу спа да ју пр вен стве-
но ве ћи гра до ви ко ји су се на шли на ли ни ји ши рих ме ђу ет нич ких 
раз гра ни че ња. То су, на при мер, Мо стар и Са ра је во у Бо сни и Хер-
це го ви ни, где је пр ви по де љен из ме ђу Бо шња ка и Хр ва та, а дру ги 
из ме ђу Бо шња ка и Ср ба. На Ко со ву и Ме то хи ји нај по зна ти ји при-
мер сва ка ко је Ко сов ска Ми тро ви ца, град ко ји је од 1999. го ди не, 

Da niel D. Ar re o la, „Ur ban Et hnic Landsca pe Iden tity“, Ge o grap hi cal Re vi ew, Vol. 85, 
No. 4, Oct., 1995, Ame ri can Ge o grap hi cal So ci ety, 518-534; Jan Lin, „Et hnic Pla ces, 
Post mo der nism, and Ur ban Chan ge in Ho u ston“, The So ci o lo gi cal Qu ar terly, Vol. 36, 
No. 4, Autumn 1995, Mid west So ci o lo gi cal So ci ety, 629-647; John R. Lo gan, Wen-
qu an Zhang, Ric hard D. Al ba, „Im mi grant En cla ves and Et hnic Com mu ni ti es in New 
York and Los An ge les“, Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew, Vol. 67, No. 2, Apr., 2002, Ame-
ri can So ci o lo gi cal As so ci a tion, 299-322; Eric Fong, Ri ma Wil kes, „Ra cial and Et hnic 
Re si den tial Pat terns in Ca na da“, So ci o lo gi cal Fo rum, Vol. 18, No. 4, Dec., 2003, Eastern 
So ci o lo gi cal So ci ety, 577-602; Mic hael Gen ti le, „Di vi ded Post-So vi et Small Ci ti es? Re-
si den tial Se gre ga tion and Ur ban Form in Le ni no gorsk and Zyryanovsk, Ka zakhstan“, 
Ge o gra fi ska An na ler, Se ri es B, Hu man Ge o graphy, Vol. 86, No. 2, Swe dish So ci ety for 
Anthro po logy and Ge o graphy, 2004, 117-136; Ron Johnston, Mic hael Po ul sen, Ja mes 
For rest, „The Ge o graphy of Et hnic Re si den tial Se gre ga tion: A Com pa ra ti ve Study of 
Fi ve Co un tri es“, An nals of the As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers, Vol. 97, No. 4, Dec., 
2007, As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers, 713-738; Ming Wen, Di a ne S. La u der-
da le, Na mrat ha R. Kan du la, „Et hnic Ne ig hbor ho ods in Mul ti-Et hnic Ame ri ca, 1990-
2000: Re sur gent Et hni city in the Et hno burbs?“, So cial For ces, Vol. 88, No. 1, Sep., 2009, 
Uni ver sity of North Ca ro li na Press, 425-460; итд.
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на кон уво ђе ња ме ђу на род ног про тек то ра та и по вла че ња срп ских 
вла сти из те по кра ји не, по де љен из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца.

Ко сов ска Ми тро ви ца се на ла зи око 40 ки ло ме та ра се вер но од 
При шти не, на ре ци Ибар ко ја на том де лу свог то ка иде у прав цу од 
за па да ка ис то ку. На по вр ши ни од око 350 ква драт них ки ло ме та ра, 
град ска оп шти на, по ред са мог гра да, об у хва та и 50-ак се ла, на се ље них 
пре те жно ал бан ским ста нов ни штвом, док се сво јим се вер ним кра јем 
на сла ња на оп шти не Зве чан и Зу бин По ток, ко је су ве ћин ски срп ске.7 
До 1999. го ди не Ко сов ска Ми тро ви ца је би ла је дин ствен град, без по-
де ла на срп ске или ал бан ске де ло ве. Пре ма ју го сло вен ском по пи су из 
1991, на те ри то ри ји це ле оп шти не жи ве ло је 123.394 ста нов ни ка, од 
ко јих 24.906 Ср ба и Цр но го ра ца, тј. 20% од укуп ног бро ја.8 Ор га ни-
за ци ја OSCE на во ди да је до 1999. го ди не на оп штин ској те ри то ри ји 
жи ве ло 116.500 љу ди, од ко јих 81% Ал ба на ца, 10% Ср ба, док је оста так 
от па дао на жи те ље дру гих ет нич ких иден ти те та, пре све га Ро ма. У са-
мом гра ду би ло је око 68.000 Ал ба на ца, 9.000 Ср ба и 10.000 оста лих, 
опет пр вен стве но Ро ма.9 Срп ско ста нов ни штво жи ве ло је ра штр ка но 
на чи та вом под руч ју гра да, али га је нај ви ше би ло у че твр ти ма се ве р-
но од ре ке Ибар, ко је се углав ном са сто је од стам бе них згра да. Исти 
је слу чај био и са ал бан ским ста нов ни штвом, ко јег је, до ду ше, нај ви-
ше би ло ју жно од Ибра, док је, по про це на ма, и у квар то ви ма се вер но 
од ре ке чи ни ло ба рем по ло ви ну по пу ла ци је. Је ди ни из ра зи то ет нич ки 
обо је ни де ло ви гра да до тог до ба би ли су ром ски квар то ви.10

Ра том из 1999. го ди не на ве де но ста ње знат но је про ме ње но. На 
ре ци Ибар уста но вље на је сво је вр сна гра ни ца из ме ђу ве ћин ски ал-
бан ског цен трал ног и ју жног де ла Ко со ва и Ме то хи је, и ве ћин ски 
срп ског се вер ног де ла. Ко сов ска Ми тро ви ца, ко ја се на шла на тој 
гра ни ци, по де ље на је на два де ла, на ју жни и се вер ни, при че му је 
глав ни мост пре ко Ибра, ко ји је до та да спа јао две реч не оба ле, по-
стао нај ва жни ји сим бол по де ле. До ла зи до убр за ног кре та ња град-
ског ста нов ни штва, та ко да се Ср би и Ро ми кон цен три шу се вер но 
од ре ке, док је ал бан ским из бе гли ца ма ко је су пре ра та жи ве ле у том 

7 Je le na Raj če vić, „In sti tu ci je i iden ti tet u se ver noj Ko sov skoj Mi tro vi ci“, u: Sa-
ša Ne delj ko vić (ur.), Sa vre me na kul tu ra Sr ba na Ko so vu i Me to hi ji, Ba šti nik, Kru še vac, 
2008, 78.

8 Žan-Ar no De rens, Ko sov ska zam ka, HE SPE RI A e du, Be o grad, 2009, 170.
9 http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ko sov ska_Mi tro vi ca
10 Ž. De rens, нав. де ло, 170.
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де лу гра да по по врат ку у Ко сов ску Ми тро ви цу за бра њи ван при ступ 
у вла сти те до мо ве.11 Про це њу је се да је ве ћи на од 6.000 Ро ма ко ји су 
до 1999. го ди не жи ве ли ју жно од Ибра из бе гла у уну тра шњост Ср-
би је или у део гра да са дру ге стра не ре ке. Про це на је и да су ско ро 
сви Ср би пре шли на се вер ну стра ну, на ко јој их, од та да, укуп но има 
око 17.000 (од ко јих је не ко ли ко хи ља да ра се ље них из дру гих обла-
сти Ко со ва и Ме то хи је). По ред њих, са исте стра не ре ке оста ло је да 
жи ви и око 3.000 Ал ба на ца, Бо шња ка, не што ма ло Ро ма, као и не ко-
ли ци на Ашка ли ја, Ту ра ка и Го ра на ца.12 По сле ди це рат них де ша ва ња 
би ле су у де мо граф ском сми слу ви ше не го очи глед не. Од не ка да ет-
нич ки ме шо ви тог гра да, у ко јем је ста нов ни штво раз ли чи тог ет нич-
ког иден ти те та жи ве ло ме ђу соб но из ме ша но, без по себ но утвр ђе ног 
рас по ре да, Ко сов ска Ми тро ви ца је до би ла епи тет по де ље ног гра да, 
чи ји су жи те љи, а у за ви сно сти од ет нич ког иден ти те та, пре ра спо-
ре ђе ни пре ма ма ње-ви ше ја сно де фи ни са ним про стор ним ко ор ди-
на та ма. Основ на ли ни ја по де ле по кло пи ла се са ко ри том ре ке Ибар, 
ода кле се и као основ на по де ла гра да ја ви ла по де ла на ју жни део, ет-
нич ки ско ро пот пу но хо мо ген ал бан ски, и се вер ни део, ет нич ки хе-
те ро ген, са срп ском ве ћи ном.

Су жи вот не ко ли ко ет нич ких гру па у се вер ној Ко сов ској Ми тро-
ви ци ни је, ме ђу тим, остао по ште ђен оно га што је за де си ло град као 
це ли ну, а то је пар це ли са ње про сто ра дуж ет нич ких ли ни ја. Се вер на 
Ко сов ска Ми тро ви ца је, са свим па ра док сал но, већ го ди на ма уна зад 
ве ро ват но нај мул ти ет нич ки ји део Ко со ва и Ме то хи је, али ту је реч о 
„мул ти ет нич но сти“ ор га ни зо ва ној у ен кла ве ко је су угла вље не јед на у 
дру гу као ру ске ба бу шке.13 На и ме, на при лич но ма лој по вр ши ни, ко ја 
се са сто ји од све га три-че ти ри ве ће ули це и не ко ли ко стам бе них бло-
ко ва, жи ве Ср би, Ал бан ци и оста ли, та ко да им се, по го то во ка да је реч 
о пр ве две за јед ни це, жи вот ни про сто ри нај че шће не пре кла па ју, већ 
на сла ња ју је дан на дру ги. Три со ли те ра у том мо за и ку пред ста вља ју 
на ро чи ти фе но мен. У пи та њу је ма ли стам бе ни кварт, ко ји чи не три 
ви со ке згра де, а ко ји се на ла зи на оба ли Ибра, не по сред но пре ко пу та 
ју жног, ал бан ског де ла гра да. То је ал бан ско острв це у срп ском гра-
ду, чи ји ста нов ни ци гра ви ти ра ју ма хом ка ју жној Ко сов ској Ми тро-
ви ци, пре ла зе ћи Ибар пре ко ма лог пе шач ког мо ста ко ји су са гра ди ли 

11 Исто.
12 J. Raj če vić, нав. де ло, 78.
13 Ž. De rens, нав. де ло, 170.
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фран цу ски при пад ни ци ме ђу на род них сна га КФОР-а, док у срп ски 
део гра да го то во да и не за ла зе. Исто вре ме но, у Три со ли те ра жи ви и 
не ко ли ко Ср ба, за тво ре них у сво је ста но ве, без би ло ка квог кон так та 
са сво јим ком ши ја ма Ал бан ци ма. Из ста но ва из ла зе са мо по по тре би, 
углав ном због од ла ска на по сао или у ку по ви ну нео п ход них жи вот них 
на мир ни ца, и то, раз у ме се, ис кљу чи во у срп ски део гра да.14 Слич на си-
ту а ци ја вла да и у че твр ти по име ну Бо шњач ка ма ха ла. На зив је до би ла 
по сво јим пр во бит ним сло вен ским жи те љи ма му сли ман ске ве ро и спо-
ве сти, или Бо шња ци ма, ко ји су ма ло-по ма ло усту пи ли ме сто Ал бан ци-
ма и Ср би ма. До по чет ка ра та 1999. го ди не ови су жи ве ли у ре ла тив но 
до брим од но си ма, да би од по де ле Ко сов ске Ми тро ви це на две зо не 
Бо шњач ка ма ха ла по ста ла ал бан ска ен кла ва у срп ском де лу гра да. Че-
тврт се про сти ре дуж ре ке, ле во од глав ног мо ста (гле да но из прав ца 
се вер но од Ибра), и та ко ђе је, као и Три со ли те ра, са ју жним де лом 
гра да по ве за на јед ним ма њим мо стом.15

Ме ђу ет нич ке тен зи је у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци ни су не-
у о би ча је не. Да до њих не би до ла зи ло фран цу ски вој ни ци КФОР-а 
сво је вре ме но су стро го кон тро ли са ли ула зак у Три со ли те ра, окру-
жу ју ћи тај кварт бан ки на ма и бо дљи ка вом жи цом.16 Од 1999. го ди не, 
хро но ло ги ја кон фли ка та из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца ис пу ње на је број ним 
до га ђа ји ма. Та ко је 3. фе бру а ра 2000. на пад нут је дан срп ски ка фић, 
при ли ком че га је по вре ђе но 15 љу ди. Да би се осве ти ли, Ср би су на па-
ли Ал бан це и уби ли осам ли ца. У не ми ри ма у Бо шњач кој ма ха ли са мо 
де сет да на ка сни је по вре ђе но је пет љу ди.17 Нај тра гич ни ји су коб, са 
нај ве ћим бро јем жр та ва, од и грао се 17. мар та 2004. го ди не, ка да су 
у ат мос фе ри оп штег на си ља пре ма Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји, у 
ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це ор га ни зо ва не де мон стра ци је, у ко-
ји ма су хи ља де ал бан ских де мон стра на та, пред во ђе не екс тре ми сти ма, 
по ку ша ле да на си лу пре ђу мост пре ко Ибра. Вој ни ци КФОР-а су том 
при ли ком са вла да ни, а уку пан би ланс су ко ба са срп ском стра ном био 
је ве ли ки број мр твих и по вре ђе них ме ђу Ал бан ци ма.18

У се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, пак, по сто ји јед на че тврт ко ја 
је ре ла тив но по ште ђе на ме ђу ет нич ких тен зи ја. То је Ми кро-на се ље,  

14 Исто, 170-171.
15 Исто, 171.
16 Исто, 170.
17 Исто, 173.
18 Исто, 178.
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не ка да шња ру дар ска на се о би на, ко је се пе ње уз бр да шце ко је нат кри-
љу је срп ски део гра да. Ову че тврт Ал бан ци зо ву Ko dra e Mi na tor ve, ме-
ђу тим, ка ко год да се на зи ва, то је је ди но ме сто у це лом гра ду у ко јем 
Ср би и Ал бан ци и да ље жи ве не чим што ли чи на истин ски за јед нич ки 
жи вот. Жи те љи Ми кро-на се ља за се бе ка жу да су „је ди на ал бан ска ен-
кла ва на чи та вом Ко со ву“, бу ду ћи да се осе ћа ју изо ло ва ним у се вер ном 
де лу Ко сов ске Ми тро ви це, кроз ко ји про ла зе са мо да би оти шли у ју-
жни део гра да. У ви ђе њу ме ђу соб них од но са, ло кал ни Ср би и Ал бан ци 
са гла сни су у јед ном, а то је да су они углав ном до бри, јер се и јед ни и 
дру ги до ста ду го по зна ју, али да опа сност да бу ду на ру ше ни пре ти ис-
кљу чи во од до шља ка, оних ко ји су про те ра ни из сво јих се ла за то што су 
им ку ће уни ште не. По за па жа њу јед ног од та мо ви ђе ни јих Ср ба, узрок 
мно гих про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји, али и ши ре, ле жи упра во у ја-
зу из ме ђу ру рал ног и ур ба ног, „ста ро се де ла ца“ и до шља ка. По ње му, 
сва ки рат се за вр ши та ко што се ља ни на хру пе у гра до ве жу де ћи да „се 
осве те“ или да се ба рем до че па ју јед ног де ла на вод ног град ског бо гат-
ства, по мо гућ ству та ко што ће га оте ти од су пар нич ке ет нич ке гру пе.19

Сва ко днев ни жи вот у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци  
и фак тор без бед но сти

Сва ко дне ви ца у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци од ви ја се на из-
глед исто као и у мно гим дру гим гра до ви ма у уну тра шњо сти Ср би је. 
У не ко ли ко глав них ули ца, у ко ји ма су скон цен три са не тр го ви не пре-
храм бе них про из во да, про дав ни це ро бе ши ро ке по тро шње, ло ка ли 
за при пре ма ње и по слу жи ва ње хра не (пе ка ре, бу рег џи ни це, ће ваб-
џи ни це, пи це ри је), жи вот то ком да на те че пре ма ре жи му ка рак те ри-
стич ном за би ло ко ју дру гу ур ба ну сре ди ну. По је ди не по ја ве се вер ној 
Ми тро ви ци ипак да ју спе ци фи чан пе чат, ме ђу ко ји ма је сва ка ко ве о ма 
уоч љи во си ро ма штво. Еко но ми ја је у гра ду, као и на чи та вом под руч ју 
се вер ног Ко со ва и Ме то хи је, ве о ма сла ба, ода кле ста ње на пла ну при-
вре де ка рак те ри ше из ра зи та стаг на ци ја и од су ство би ло ка кве ди на-
ми ке. Не за по сле ност је ве ли ка. Љу ди жи ве од тр го ви не, пре про да је, 
услу жних де лат но сти, из да ва ња ста но ва, слу жбе у про свет ним, здрав-
стве ним, суд ским уста но ва ма Ре пу бли ке Ср би је (ко ја је ди но пру жа 
си гур ну за ра ду), док про из вод ње го то во да уоп ште не ма.

19 Исто, 172.
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Про блем си ро ма штва ни је је ди ни ко ји му чи гра ђа не се вер не Ко-
сов ске Ми тро ви це. Већ ви ше од де це ни ју они се сва ко днев но су о ча-
ва ју са не ста ши ца ма во де и стру је. На њих су се, ме ђу тим, ка ко са ми 
ис ти чу, већ одав но на ви кли, и то је не што што ви ше и не до жи вља ва ју 
као та ко ве ли ку смет њу. Мно га до ма ћин ства су, на и ме, ин ста ли ра ла 
ци стер не за скла ди ште ње во де, за хва љу ју ћи че му су не ста ши це тог ре-
сур са знат но убла же не, а та мо где је та ко не што због мањ ка про сто ра 
би ло не мо гу ће ура ди ти, као што је то слу чај у ста но ви ма, са не ста ши-
ца ма се на крај из ла зи јед но став ним им про ви за ци ја ма – пу ње њем пла-
стич них ба ло на из ко јих се во да ко ри сти са мо по ну жди, док по но во 
не по тек не во до вод ним це ви ма. Слич но је и са стру јом, чи ји се не до-
ста так на до ме шћу је ге не ра то ри ма на бен зин ски по гон, ма да је ту реч о 
при ви ле ги ји ко ју се би не мо гу да при у ште мно ги, већ са мо ма ло број ни 
– они ко ји ма су стру ја и осве тље ње по треб ни због оба вља ња по слов не 
де лат но сти и ко ји нео п ход не ко ли чи не го ри ва мо гу и да пла те.

И по ред на ве де них те шко ћа, ко је су са мо не ке од нај у па дљи ви-
јих, ста нов ни штво се вер не Ми тро ви це ипак на сто ји да во ди нор ма-
лан жи вот. Оно је на то, у ства ри, при ну ђе но. Ода тле не чу ди што сва-
ко дне ви цу јав них град ских про сто ра ис пу ња ва ју број ни ка фи ћи, чи је 
су ба ште, на ро чи то то ком лет њих ме се ци, ве о ма до бро по се ће не, пре 
све га од стра не мла дих. У се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци мла дог све та 
ина че има пу но, и то је оно што оста вља на ро чи ти ути сак. Сту ден те, 
а он да и сред њо школ це, мо гу ће је сре сти го то во сву да. То на ро чи то 
ва жи за пе ри од тра ја ња школ ске го ди не, с об зи ром на то да град од 
1999. пред ста вља уни вер зи тет ски цен тар, у ко ји је, на кон по вла че ња 
срп ских вла сти са Ко со ва и Ме то хи је, из ме ште на ве ћи на фа кул те та и 
ви со ко школ ских уста но ва из При шти не.20 Упра во за хва љу ју ћи мла ди-
ма, ули це се вер не Ко сов ске Ми тро ви це, у ко јој су уоч љи ви тра го ви 
за пу ше но сти и не ма шти не, де лу ју жи во, као ка кве жи ле ку ца ви це ко је 
гра ду да ју сна гу и ди на ми ку ко је су му по треб не да би пре жи вео. Си-
ту а ци ја ко ја по том пи та њу вла да пре ко да на на свом ин тен зи те ту не 
гу би ни шта у ве чер њим са ти ма. Из ла зак у ве чер њи про вод углав ном се 
под ра зу ме ва, по го то во пет ком и у да не ви кен да. Мла ди та да оп се да ју 
ка фи ће у ко ји ма се слу ша му зи ка, то чи раз ли чи то пи ће, и у ко ји ма се 

20 У при сут ност број них сту де на та и сред њо шко ла ца уве рио сам се 2009. го ди-
не, ка да сам, од 8. до 11. ок то бра, уче ство вао на ме ђу на род ном на уч ном ску пу Ко со
во и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма, одр жа ном на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Ко сов ској Ми тро ви ци.
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оста је до ка сно у ноћ. Ин те ре сант но је, при том, да су ка фи ћи, сва ки 
по на о соб, обич но „ре зер ви са ни“ за од ре ђе ну „кли јен те лу“. Ме ђу мла-
ди ма се, дру гим ре чи ма, зна где ко из ла зи, од но сно под ра зу ме ва се да 
од ре ђе на ме ста по се ћу ју од ре ђе не гру пе уну тар ко јих се сва ко са сва-
ким ма ње или ви ше по зна је.

Сва ко дне ви ца се и у ал бан ским че твр ти ма од ви ја сво је вр сном ру-
ти ном, слич но као и у де ло ви ма гра да са срп ским ста нов ни штвом. За 
раз ли ку од Три со ли те ра, ко је је чи сто стам бе но на се ље, Бо шњач ка ма-
ха ла жи ви ко ли ко ре зи ден ци јал ним, то ли ко и жи во том ма лог тр го вин-
ско-по слов ног сре ди шта у ко јем се, дуж глав не ули це ко ја њи ме про ла зи, 
на ла зе про дав ни це, рад ње, сер ви си, итд. У про дав ни ца ма се про да је ра-
зно вр сна ро ба: од пре храм бе них про из во да, пре ко оде ће и обу ће, све до 
тех нич ких уре ђа ја и кућ ног на ме шта ја. На не ким ме сти ма це не су упа-
дљи во ни ске, па се та ко обу ћа или по је ди ни одев ни еле мен ти мо гу ку пи-
ти за ве о ма ма ло нов ца. На ули ци је пу но љу ди, ме ђу ко ји ма се, на сва-
ком ко ра ку, мо гу чу ти ал бан ски, али и срп ски је зик. Са о бра ћај мо тор них 
во зи ла, ко ја је два успе ва ју да се ми мо и ђу, од ви ја се ве о ма успо ре но, а 
оно што је ка рак те ри стич но је сте да у ње му уче ству ју ауто мо би ли са та-
бли ца ма Ре пу бли ке Ср би је, ко је во зе Ср би, али и ауто мо би ли са та бли-
ца ма тзв. не за ви сног Ко со ва, ко је во зе Ал бан ци. Има и ауто мо би ла ко ји 
не ма ју ни ка квих озна ка, што у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, све до 
гра ни це са цен трал ном Ср би јом, и ни је не ка рет кост. Си ту а ци ја је с тим 
у ве зи дру га чи ја ка да се из Бо шњач ке ма ха ле иза ђе. Та да ауто мо би ли са 
ко сов ским та бли ца ма са о бра ћа ју на ве о ма огра ни че ном про сто ру, што 
зна чи до глав ног мо ста, а он да да ље, дуж оба ле Ибра (Ко ла шин ском 
ули цом), пре ма квар ту Три со ли те ра. Под руч је пот пу но сло бод ног кре-
та ња на рас по ла га њу им је са мо уко ли ко пре ђу у ју жни део гра да. У срп-
ске че твр ти се ве р но од Ибра ал бан ско ста нов ни штво не ула зи во зе ћи 
сво је че тво ро точ ка ше, а ако то чи ни, он да та бли це по пра ви лу ски да или 
их јед но став но пре кри ва кар то ном, ута па ју ћи се на тај на чин у ма су во-
зи ла без ре ги стар ских озна ка ко ја ма хом во зе Ср би.

Ма не ври са ње на на ве де ни на чин, ко је Ал бан ци ма омо гу ћа ва сим-
бо лич ко-иден ти тет ску ми ми кри ју, али ко је је исто вре ме но при сут но и 
на дру гој стра ни, бу ду ћи да и Ср би ко ји пре ла зе у ју жну Ми тро ви цу по-
сту па ју слич но (пре во зе се во зи ли ма са раз ли чи тим озна ка ма, са мо не са 
срп ским), про у зро ко ва но је пре све га јед ним фак то ром, а то је без бед-
но сни ри зик. Иако се сва ко дне ви ца у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци 
на пр ви по глед од ви ја без про бле ма у сми слу си гур но сти ње них гра ђа на, 



Александар Павловић308

да ле ко је од то га да ме ђу њи ма не вла да бо ја зан од мо гу ћих ет нич ких тр-
за ви ца. Да та кав став ни је без по кри ћа све до че број ни кон флик ти ко ји су 
се до го ди ли од 1999. го ди не на о ва мо, а ко ји ма је по вод по не кад умео да 
бу де и нај бе за зле ни ји до га ђај. У гру пу та квих до га ђа ја, по све му су де ћи, 
мо гло би да се убро ји упра во уно ше ње сим бо ла јед не ет нич ке гру пе уну-
тар про сто ра ко ји дру га ет нич ка гру па де фи ни ше као до ми нант но свој.

За бри ну тост због ет нич ких тен зи ја, ко је ве о ма ла ко мо гу да до ве ду 
до озбиљ них су ко ба, ши ро ко је рас про стра ње на ме ђу срп ским ста нов-
ни штвом се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це. У при лог то ме го во ри 
чи ње ни ца да од свих ис пи та ни ка са ко ји ма сам то ком ис тра жи ва ња раз-
го ва рао ни је би ло ни јед ног ко ји ни је на гла сио да је пи та ње без бед но-
сти нај ва жни је. Јед на од са го вор ни ца (ж. рођ. 1973) тим по во дом ка же:

„У Ми тро ви ци жи ви мо као у ва ку у му. Од да нас до су тра. Си ту-
а ци ја је пот пу но не де фи ни са на. Ми слим на не ре шен ста тус гра да, 
али и уоп ште овог де ла Ко со ва. Без бед ност је нај ве ћи про блем. Ни-
ка да се не зна шта мо же да се до го ди и све се вр ти око по де ле из ме-
ђу нас и њих (Ср ба и Ал ба на ца). То је осно ва све га“.

На пи та ње ка ко се од но си пре ма без бед но сном ри зи ку, иста ис пи-
та ни ца од го ва ра:

„На ви кла сам. Као и ве ћи на. Ни је ми све јед но, али тру дим се да 
во дим нор ма лан жи вот ко ли ко је то мо гу ће. Има ли смо до са да пу-
но не при јат них си ту а ци ја. Од бра ње ња мо ста, ка ко га Шип та ри21 не 
би пре шли, до не ми ра ов де, у са мом се вер ном де лу гра да. У јед ном 
од тих не ми ра, ко ји се од и грао у Бо шњач кој ма ха ли, од уда ра шок 
бом бе по ги нуо ми је ко ле га, док је јед ној ко ле ги ни ци раз не то сто-
па ло. Тај до га ђај ни ка да не ћу за бо ра ви ти. Љу ди са стра не, из Ср би-
је, на све то гле да ју дру га чи је. Не раз у ме ју ка ко је на ма ов де. Пи та ју 
ме за што се бу ним. Ка жу ми да имам до бру пла ту од ко је мо гу да 
жи вим мно го бо ље не го, на при мер, у Бе о гра ду. Ја им од го ва рам да 
пла те ни су то ли ко ви со ке, ка ко ми сле, али и да оне ни ка ко не мо гу 
да на док на де оно че му смо стал но из ло же ни, а то је ло ша без бед-
ност. Ов де су нам ипак жи во ти угро же ни“.

21 Ср би у Ко сов ској Ми тро ви ци Ал бан це че сто зо ву Шип та ри ма. На мо је пи-
та ње с тим у ве зи, је дан од ис пи та ни ка крат ко од го ва ра: „То су Шип та ри. Ка кви 
Ал бан ци? Увек смо их та ко зва ли. И они се бе та ко зо ву“. Дру ги од го ва ра ју сми ре-
ни је: „Мо же и ова ко и она ко. Не ко их зо ве Ал бан ци ма, не ко Шип та ри ма“.
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Осе ћај не си гур но сти због не по вољ не без бед но сне си ту а ци је код 
Ми тров ча на је не рет ко по ве зан са пла ни ра њем по те за у слу ча ју да, ка-
ко ка жу, до ђе до нај го рег. Под нај го рим се под ра зу ме ва ма сов ни пре-
ла зак Ал ба на ца пре ко мо ста на Ибру и за у зи ма ње се вер ног де ла гра да. 
У ста во ви ма ис пи та ни ка не ко ли ко срп ских ин сти ту ци ја у том сми слу 
игра кључ ну уло гу. То су Бол ни ца, Дом здра вља, згра да Оп шти не, Су-
да, фа кул те ти. „Ако те ин сти ту ци је пад ну“, пре ма њи хо вим ре чи ма, 
„он да је све го то во“. Јед на од ис пи та ни ца (ж. рођ. 1985) пам ти ка ко је 
још за вре ме бом бар до ва ња 1999. го ди не, ка да је по ха ђа ла тек основ-
ну шко лу, мо ра ла да на пу сти дом и да се скло ни у ви кен ди цу на до мак 
Ми тро ви це. Од та да, па све до да нас, по ми сао да опет мо же до ћи дан 
ка да ће мо ра ти да иде од ку ће не пре ста но је пра ти.

„Би ло је ве о ма стра шно то ком бом бар до ва ња. То се све до га-
ђа ло пре до ста го ди на, али и дан-да нас ме об у зме је за ка да се са мо 
се тим си ре на за уз бу ну, зву ка мла зних ави о на и де то на ци ја. Чо век 
се про сто ис тра у ми ра због то га и ни ка да ви ше не мо же да бу де као 
што је био пре. По го то во кад ти се то до го ди док си млад, па ти се 
мно ге не при јат но сти уре жу у се ћа ње. Мо жда се то не ви ди на пр-
ви по глед, али тра го ви си гур но оста ју. По не кад и да ље са њам не ке 
ства ри. Од та да се до да нас мно го то га из де ша ва ло. Жи ви се ка ко 
се мо ра. Про бле ма има пу но, ме ђу тим, ско ро ни је дан се не ре ша-
ва. Мла ди су не за по сле ни, до ко ни, ода ју се ал ко хо лу, дро га ма, кри-
ми на лу. По врх све га, ту је стал ни про блем без бед но сти. И нај ма ња 
сит ни ца мо же да до ве де до еска ла ци је су ко ба са Шип та ри ма. У ор-
ма ну за сва ки слу чај и да ље др жи мо ко фер са нај не оп ход ни јим ства-
ри ма, уко ли ко, да ле ко би ло, бу де мо мо ра ли по но во да се скла ња мо. 
Јер ни кад се не зна. Мо же се до го ди ти да мо раш од мах да идеш и да 
не маш вре ме на да се па ку јеш“.

Ри зик од кон флик та са Ал бан ци ма Ср би у се вер ној Ко сов ској Ми-
тро ви ци ви де да нас као нај ве ћу прет њу у сва ко днев ном жи во ту. На 
соп стве ну ствар ност та ко гле да ју још од 1999. го ди не, на кон ра та и 
по де ле гра да на два де ла. За пе ри од пре то га ка жу да ни је био оп те-
ре ћен срп ско-ал бан ским тен зи ја ма. Бар не у то ли кој ме ри. Пре ма ре-
чи ма по је ди них ис пи та ни ка, ме ђу соб ни од но си су ра ни је би ли мно го 
бо љи, на ро чи то до рас па да Ју го сла ви је, да би од по чет ка 90-их го ди на 
20. ве ка убр за но по че ли да се по гор ша ва ју. Пр ва од две ци ти ра не са го-
вор ни це (ж. рођ. 1973) са оп шта ва ка ко је, у ства ри, „не што већ по че ло 
да се де ша ва“ још док је би ла уче ни ца основ не шко ле.
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„Као ма ла ишла сам у шко лу у ју жни део Ми тро ви це. Ули ца ко ја 
се спу шта до мо ста би ла је по пло ча на коц ком, а ка сни је је пре сву че-
на ас фал том. До та да, у тзв. Ти то во вре ме, би ло је све у ре ду. Ни је 
би ло ни ка квих про бле ма. А он да, ко ли ко се се ћам, по чет ком 80-их 
го ди на кре ну ли су пр ви ин ци ден ти. По знат је онај са на вод ним тро-
ва њем шип тар ске де це. Шип та ри су ти ме хте ли да при ка жу ка ко су 
њи хо ва де ца то бож угње та ва на од стра не Ср ба. То је би ло баш у 
мо јој шко ли. До бро пам тим, ево као и да ми је са да пред очи ма, сце-
ну ка да де цу ко ја су се на вод но отро ва ла из учи о ни це из но се на ру-
ка ма и од но се низ ход ник... По сле су усле ди ли и штрај ко ви ру да ра 
у Треп чи“.

Ста ри ји Ми тров ча ни пам те још ду бље у про шлост. Сла жу се у то-
ме да су од но си из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца до ста ду го би ли са свим до-
бри. Чак ис ти чу да су сво је вре ме но, на ро чи то у мла до сти, ме ђу Ал бан-
ци ма има ли пу но при ја те ља и по зна ни ка, ко је су сте кли на од слу же њу 
вој ног ро ка, у про фе си о нал ној слу жби, и сл. За Ко сов ску Ми тро ви-
цу, ина че, на гла ша ва ју да је од у век пле ни ла спе ци фич ним, ко смо по-
лит ским ду хом, по че му је као град би ла по зна та не са мо на Ко со ву и 
Ме то хи ји, већ и у чи та вој бив шој Ју го сла ви ји. У њу су сти за ли љу ди са 
раз ли чи тих стра на, на ро чи то на кон отва ра ња руд ни ка „Треп ча“, ка да 
по ста је ва жан ин ду стриј ски цен тар. Пла те су би ле до бре и то је био је-
дан од раз ло га за што су се мно ги струч ња ци до слов но оти ма ли да се у 
њој за по сле и на ста не. За вре ме со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, ка ко ка жу, 
Ми тро ви ца је на Ко со ву и Ме то хи ји би ла нај ра зви је ни је при вред но, 
али и дру штве но-кул тур но сре ди ште. Жи ве ти у њој би ла је при ви ле-
ги ја. Ту је био и фуд бал ски клуб „Треп ча“, ко ји је у он да шњој са ве зној 
ли ги имао ви ше за па же них ре зул та та.

По ка зи ва њу ста ри јих Ми тров ча на, ме ђу тим, ства ри одав но ви ше 
ни су као што су би ле. Мно го то га се про ме ни ло. По знан ства са Ал бан-
ци ма су пре ки ну та, или су све де на на крај ње фор мал не од но се. И су-
сре ти са њи ма су ре ду ко ва ни, бу ду ћи да жи ве углав ном у ју жном де лу 
гра да у ко ји ве ћи на Ср ба се вер но од Ибра го то во да не иде. По ли ти ка 
је, ка ко оце њу ју, кри ва за све. Због ње је до шло до на ру ша ва ња ме ђу-
људ ских од но са, до су но вра та еко но ми је, на кра ју – и до ра та. На во ди 
се да су по сле ди це ра та, из ме ђу оста лог, уоч љи ве на пла ну ми гра ци ја, 
кон крет но у до се ља ва њу срп ског ста но ви штва из бе глог са под руч ја 
ју жно од Ибра (из Ву чи тр на и окол них се ла пре све га), ко је је „ста ро-
се де о ци ма“ у се вер ној Ми тро ви ци ве о ма бр зо на мет ну ло свој си стем 
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вред но сти, про мо ви шу ћи „не у кус“, „при ми ти ви зам“, без об зир ност у 
оства ри ва њу вла сти тих ин те ре са. У ста во ви ма по је ди них Ми тров ча на, 
при том, оно што се че сто по ве зу је са до шља ци ма је сте ре ван ши зам, 
бу ду ћи да су у знак осве те због про го на са соп стве них има ња, али и са 
ци љем до ла ска до нео п ход них сред ста ва за жи вот, мно гим ло кал ним 
Ал бан ци ма од у зе ли ста но ве и про дав ни це, чи ме су срп ско-ал бан ске 
тен зи је у гра ду са мо до дат но по ве ћа не.

О то ме ка ко ста ри ји Ми тров ча ни гле да ју на ме ђу ет нич ке од но се 
не кад и сад, те с тим у ве зи и на без бед ност у вла сти том гра ду, го во ри 
ка зи ва ње јед ног од ис пи та ни ка (м. рођ. 1937):

„То ком 50-их и 60-их го ди на про шлог ве ка, ка да сам био млад, 
жи ве ло се дру га чи је не го да нас. Жи ве ло се скром ни је, али по ште-
ни је. Љу ди су би ли че сти ти ји. Ни смо има ли мно го, али смо би ли 
за до вољ ни. Ни је се гле да ло ко ко ли ко има, ни ти ко је ко. Ни је би-
ло то ли ко ва жно да ли си Ср бин или Шип тар. Са њи ма (Ал бан ци-
ма) смо жи ве ли као са ком ши ја ма. Ни смо се пре ви ше ме ша ли, али 
смо се ипак по што ва ли. На ули ци смо се сре та ли и ја вља ли јед ни 
дру ги ма, ме ђу со бом чак и раз го ва ра ли. И ни ко ни ко га ни је ди-
рао. Мо гао си да се усред но ћи на ђеш би ло где у гра ду, да се диш 
на мо сту, где год хо ћеш, и да ти ни шта не бу де. До ста ду го је та ко 
би ло. Тек ка сни је, са оним пр вим њи хо вим де мон стра ци ја ма ства-
ри су по че ле да се ме ња ју. То је би ло по сле Ти то ве смр ти. Ми слим 
1981. го ди не. У ства ри, пр ве де мон стра ци је су би ле још 1968, већ 
та да су не што тра жи ли. До 1981, ме ђу тим, и да ље је углав ном би-
ло све у ре ду. Он да се по че ло са про во ка ци ја ма, на па ди ма. Се ћам 
се јед ног Ср би на, ту из јед ног на се ља, ко га је уби ла гру па Шип-
та ра. Би ли су то не ки мла ди ћи, по сле су се во за ли ко ли ма и про-
сла вља ли то што су ура ди ли. До кра ја 80-их го ди на Шип та ри су се 
то ли ко оси ли ли, да мал те не ни си ни смео да ка жеш да си Ср бин. 
Та да се по ја вио Ми ло ше вић, а на ма као да је сва ну ло. Гле да ли смо 
га као спа си о ца. Ве ро ва ли смо да је до шао крај ши ка ни ра њу, и да 
ће мо се по но во, као Ср би, осе ћа ти си гур но. Он је хтео да нас за-
шти ти, али сла ба вај да. А и сам је на пра вио не ке гре шке. (...) Сад 
је ка ко је. Од ра та па на о ва мо би ло је пу но не ми ра. Сва ки час мо-
же не што да се де си. Шип та ри ма сме та што не кон тро ли шу и овај 
део гра да. Због ло ше без бед но сти и си ту а ци је уоп ште не ки су се и 
од се ли ли. По го то во мла ди. Ми ста ри ји не ма мо где да иде мо. Ов-
де смо про ве ли цео жи вот и на ме ра нам је да ту и оста не мо. За то 
мо ра мо да се на да мо да ће би ти бо ље“.
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Слич но раз ми шља још је дан ста ри ји ис пи та ник (м. рођ. 1935), ко-
ји на гла ша ва да Ср би у Ми тро ви ци ни ка да ни су има ли ни шта про тив 
Ал ба на ца. Ка же да чак ни да нас не же ле са њи ма да жи ве у су ко бу, већ 
у ка квој-та квој ко ег зи стен ци ји. Ал бан ци, по ње го вим ре чи ма, за та ко 
не што, ме ђу тим, не же ле ни да чу ју. Њи хов циљ је да за у зму и део гра да 
се вер но од Ибра, а за тим и да ље, сво под руч је до Ко па о ни ка.

Без бед но сни ри зик и сва ко днев но кре та ње  
град ским про сто ри ма

До жи вљај дру штве не ствар но сти Ко сов ске Ми тро ви це кроз ви зу ру 
по де ле ста нов ни штва на ет нич кој осно ви при су тан је у све сти свих ис-
пи та ни ка са ко ји ма сам то ком ис тра жи ва ња раз го ва рао. По де ла на нас 
– Ср бе, и њих – Ал бан це, го то во у пот пу но сти до ми ни ра дис кур сом сва-
ко дне ви це жи те ља се вер ног де ла гра да. До жи вљај по дво је но сти, у окви-
ру ко јег се они дру ги, од но сно Ал бан ци, пер ци пи ра ју као су прот ста вље на 
стра на, уоч љив је и у ста во ви ма пре ма гра ду као је дин стве ној про стор ној 
це ли ни. Сви ис пи та ни ци, на и ме, на пи та ње да ли Ко сов ску Ми тро ви цу 
ви де као по де ље ни град од го ва ра ју са „Да“. По де ла се до жи вља ва у ет-
нич ком кљу чу и при хва та се до слов но: кроз фи зич ко раз гра ни че ње, али и 
на ин сти ту ци о нал ном ни воу, кроз функ ци о ни са ње два за себ на др жав на 
си сте ма – Ре пу бли ке Ср би је и тзв. не за ви сног Ко со ва. Ве ћи на ис пи та ни-
ка је пре ма по де ли гра да углав ном рав но ду шна и не ви ди у то ме не ку на-
ро чи ту смет њу или про блем, иако се мо гу чу ти ми шље ња да оним љу ди ма 
ко ји су на кон ра та би ли при ну ђе ни да се из ју жног исе ле у се вер ни део 
гра да по де ла сва ка ко те шко па да. По је ди ни, пак, из ри чи то са оп шта ва ју 
да по де ла и тре ба да по сто ји, на ро чи то уко ли ко се по сма тра као сред ство 
од бра не од ал бан ске екс пан зи је до ко је мо же до ћи из прав ца ју жног де ла 
гра да. Око то га да ли има ју же љу да не сме та но пре ла зе на дру гу стра ну 
Ибра, ми шље ња ис пи та ни ка ни су ујед на че на. Не ки са оп шта ва ју да има-
ју, из ра до зна ло сти, да ви де ко ли ко се део гра да ју жно од ре ке из гра дио, 
про ме нио, из по тре бе да оби ђу гро бо ве пре да ка,22 и сл, док по је ди ни ка-
жу да су ту же љу мо жда и има ли ра ни је, али да она, ка ко вре ме про ла зи, 

22 У ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це, пре ма ре чи ма јед не од ис пи та ни ца (ж. 
рођ. 1973), на ла зи се срп ско гро бље, ко је је, ме ђу тим, на кон ра та у ве ли кој ме ри 
де ва сти ра но од стра не Ал ба на ца. У се вер ном де лу, пак, та мо шње ал бан ско гро бље 
је не так ну то и дан-да нас је у функ ци ји.



Безбедносни ризик као фактор просторних стратегија становника... 313

све ви ше бле ди. Код не ко ли ко ис пи та ни ка, с дру ге стра не, та ква же ља не 
по сто ји ско ро уоп ште. На од ла зак у ју жни део гра да при ну ђе ни су са-
мо за то што мо ра ју, углав ном због ку по ви не јеф ти ни јих про из во да, ре ђе 
због про фе си о нал них оба ве за, и сл. Та мо иду пре ко глав ног мо ста, обич-
но ауто мо би лом, или пре ко ма њег, тзв. ис точ ног мо ста, уко ли ко се, пре-
ма ре чи ма јед не ис пи та ни це (ж. рођ. 1985), „на дру гу стра ну же ли оти ћи, 
а да то ни ко не ви ди“. Је дан од ис пи та ни ка (м. рођ. 1970) са оп шта ва да 
део гра да ју жно од Ибра за ње га чак и не по сто ји. Рет ко га је по се ћи вао, 
ка ко ка же, и пре 1999. го ди не, док да нас све што му је по треб но има у 
се вер ном де лу. По ње го вим ре чи ма, пре ла зак пре ко Ибра увек је скоп-
чан са од ре ђе ним без бед но сним ри зи ком, та ко ђе и са не при јат но сти ма 
ко ји ма Ср би мо гу би ти из ло же ни при ли ком тра же ња услу га или зах те ва 
у не кој од та мо шњих ин сти ту ци ја (су ду, по ли ци ји, и сл).

Од нос пре ма по де ли гра да, као фак тич ком ста њу ко је се при хва-
та као је ди на од го ва ра ју ћа оп ци ја, го то во сви ис пи та ни ци усло вља ва ју 
јед ним, а то је ин те гри са ност у ин сти ту ци је Ре пу бли ке Ср би је. Као 
про стор но је дин ствен, ре ком Ибар не по де љен град, Ко сов ска Ми тро-
ви ца се, дру гим ре чи ма, ви ди са мо уко ли ко до ђе до уки да ња ко сов ских 
ин сти ту ци ја у ју жном де лу гра да и по нов ног ус по ста вља ња уста но ва 
др жа ве Ср би је на це лом ње го вом под руч ју. У том слу ча ју, ка ко се ис-
ти че, и Ср би из се вер не Ми тро ви це град у ко јем жи ве ве ро ват но би 
по но во по че ли да до жи вља ва ју као це ло вит, не по де љен на два де ла. О 
не по ве ре њу у ко сов ске ин сти ту ци је, као чи ни о цу ан та го ни зма у срп-
ско-ал бан ским од но си ма, а на ко јем по чи ва и по де ла гра да, јед на од 
ис пи та ни ца (ж. рођ. 1986), ина че за по сле на у сред њој шко ли као на-
став ни ца ма те ма ти ке, из но си сле де ћи став:

„Они, а ка да ка жем они ми слим на ко сов ске ин сти ту ци је, те же 
ка то ме да ин сти ту ци је по пут здрав ства и про све те од сво јих па ра 
пла ћа ју, од но сно фи нан си ра ју, па по сле не ког вре ме на да њи хо ва 
де ца иду у шко лу за јед но са срп ском де цом, тј. не ал бан ском де цом, 
и та ко да ље. Не мам хра бро сти још увек... Не знам да ли бих има ла 
хра бро сти да ме те њи хо ве ин сти ту ци је пла ћа ју. Ја сам гра ђа нин Ре-
пу бли ке Ср би је, а не тзв. не за ви сне др жа ве Ко со во, и на та кву вр сту 
ком про ми са ми слим да ни ка да не ћу мо ћи да при ста нем“.

Део гра да у ко јем жи ве, а ко ји је са ју жне стра не оиви чен ре ком 
Ибар, ста нов ни ци се вер не Ко сов ске Ми тро ви це до жи вља ва ју углав-
ном као ма лу ур ба ну сре ди ну, са ста вље ну од не ко ли ко ве ћих ули ца, 
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ко ју је, по њи хо вим ре чи ма, уз дуж и по пре ко мо гу ће пре пе ша чи ти за 
све га по ла са та. Уну тар ње раз ли ку ју цен трал ну зо ну, или – ка ко ка жу – 
цен тар, за тим и не ко ли ко ма ње-ви ше ја сно оме ђе них де ло ва, од но сно 
квар то ва: Бо шњач ку ма ха лу, Три со ли те ра, Бр до или Бр ђа не, Ми кро-
на се ље, Ма ли Зве чан (у ко јем су уто чи ште на шли прог на ни ци из се ла 
Сви ња ре код Ву чи тр на). По ред ових, на во ди се и још не ко ли ко ма њих 
ло ка ли те та: глав ни мост, или „код мо ста“, Вој ни ре монт, Бе ри ље, гор-
њи и до њи део Ули це кра ља Пе тра Пр вог. Од свих на ве де них де ло ва, 
ве ћи на ис пи та ни ка сва ко днев но се ско ро оба ве зно кре ће цен тром, и 
то овим ули ца ма: Кра ља Пе тра Пр вог, Кне за Ми ло ша, Иве Ло ле Ри-
ба ра, Су тје ском, Бра ће Чо ла ко ви ћа, Др вар ском, Ва си ли ја Остро шког, 
Вла де Ћет ко ви ћа, итд. У цен тар се од ла зи јер су та мо скон цен три са не 
тр го ви не, али и ин сти ту ци је у ко ји ма Ми тров ча ни ра де, као што су, на 
при мер, шко ле, ве ћи на фа кул те та, дом здра вља, бол ни ца, итд. Од ла-
зи се, та ко ђе, јер се та мо на ла зе и уста но ве од зна ча ја у сва ко днев ном 
жи во ту гра ђа на, по пут ба на ка, по ште, и сл. Цен тар гра да пред ста вља 
про стор фре квент ног са о бра ћа ња Ми тров ча на и због број них ка фи ћа 
ко ји су рас по ре ђе ни у ули ца ма Кра ља Пе тра Пр вог, Иве Ло ле Ри ба ра, 
Кне за Ми ло ша. То су ме ста на ко ји ма се оку пља ју нај ви ше мла ди, по-
себ но то ком лет њих ме се ци ка да мно ги од уго сти тељ ских ло ка ла има ју 
и отво ре не ба ште.

У цен трал ном де лу гра да на ла зи се Трг Шу ма ди ја, је дан од ва жних 
про стор них мар ке ра у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци. То је ме сто са ста-
ја ња љу ди, раз го во ра и до го ва ра ња, али и ло ка ци ја на ко јој се с вре ме на на 
вре ме ор га ни зу ју раз ли чи те све ча но сти и ску по ви, по во дом, ре ци мо, Ви-
дов да на, Бо жи ћа, град ске сла ве Ми тров да на, та ко ђе и на сту па по је ди них 
му зич ких гру па из Бе о гра да и дру гих гра до ва Ср би је. У ста во ви ма ис пи та-
ни ка са ко ји ма сам раз го ва рао, Трг Шу ма ди ја, ко јим до ми ни ра спо ме ник 
ру ском кон зу лу Гри го ри ју Сте па но ви чу Шчер би ни, уби је ном у Ми тро-
ви ци 1903. го ди не, фи гу ри ра као јед но од град ских зна ме ња, а с об зи ром 
на то да има уло гу са ста ја ли шта и као је дан од по пу лар ни јих про стор них 
пунк то ва. По пу лар них ме ста у гра ду, ме ђу тим, има још. На пи та ње „По-
сто ји ли део Ми тро ви це ко ји Вам је оми љен?“ не ки од ис пи та ни ка ка жу:

„То је део гра да код цр кве св. Ди ми три ја, где мо же да се ше-
та. При лич но је мир но и опу шта ју ће. Во лим та мо да одем, а ви-
дим да у сло бод но вре ме та мо до ла зи и пу но љу ди са по ро ди ца-
ма“ (ж. рођ. 1986).
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„То су бив ше офи цир ске згра де. Бли зу цен тра гра да. Та мо 
сам од ра сла, а ро ди те љи ми та мо и да нас жи ве. Од ла зим сва ки 
дан“ (ж. рођ. 1973).

„То је про стор код мо ста. Због емо ци ја у ве зи са не ким до га ђа-
ји ма ко ји су се та мо од и гра ли. Ми слим на до га ђа је од 1999. го ди не 
па на о ва мо, а у ко ји ма сам још као сред њо школ ка уче ство ва ла. То 
је ме сто ко је има сим бо ли ку одр жи во сти. Леп ми је и део код фон-
та не, бли зу мо ста. Во лим да се про ше там до та мо и да се ви дим са 
при ја те љи ма“ (ж. рођ. 1985).

Град ску зо ну ко ју на зи ва ју цен тром, уз де ло ве ко ји се на њу на сла-
ња ју, по пут оног „код мо ста“, или код цр кве св. Ди ми три ја, по диг ну-
тој на бр ду из над гра да, Ср би у се вер ној Ми тро ви ци до жи вља ва ју као 
про стор ни оквир сва ко днев ног кре та ња и оба вља ња сва ко днев них ак-
тив но сти. То је, у исто вре ме, и про стор ко ји до жи вља ва ју као сво је вр-
сну зо ну си гур но сти, ре зер ви са ну углав ном за срп ско ста нов ни штво, 
у ко јој без бед но сни ри зик од кон флик та са ал бан ском стра ном ни је у 
ве ћој ме ри из ра жен. Та кав од нос, с дру ге стра не, умно го ме је дру га-
чи ји пре ма че твр ти ма на ста ње ним Ал бан ци ма, као што су, пре све га, 
Бо шњач ка ма ха ла и Три со ли те ра. Те че твр ти, на и ме, сви ис пи та ни ци 
на во де као де ло ве гра да нај ма ње по жељ не за жи вот, од но сно као де ло-
ве у ко је нај ма ње во ле да за ла зе.

„Не бих во ле ла да жи вим у Бо шњач кој ма ха ли, Три со ли те ра... 
И у де лу гра да из над цр кве, где жи ве Ал бан ци. За што? Јед но став но 
за то што су та мо Ал бан ци. Не во лим ни да про ла зим ту да. Не при-
јат но се осе ћам ка да идем ули ца ма та мо, од но сно из ме ђу згра да. Не 
знам да ли бих уоп ште мо гла да под не сем да се тим де ло ви ма сва ког 
да на кре ћем... Као све је нор мал но, али ни шта ни је нор мал но. Ни је 
ми све јед но, увек имам не ки осе ћај тен зи је“ (ж. рођ. 1986).

По ме ну те квар то ве иста ис пи та ни ца ви ди као де ло ве гра да у ко је 
не би во ле ла сва ко днев но да иде на по сао:

„По себ но у Три со ли те ра због то га не бих во ле ла да идем... 
На ро чи то не пе ши це. Баш би ми би ло не при јат но. А не го во рим 
на па мет, јер знам да по сто је не ке кан це ла ри је та мо. На при мер, 
Здрав стве но оси гу ра ње је до ле, Еко ном ски фа кул тет је до ле, Му-
зич ка ака де ми ја је до ле, од но сно Драм ска... Да кле има сту де на та 
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и про фе со ра ко ји мо ра ју да иду та мо због по сла и оба ве за, а да би 
до шли где тре ба мо ра ју пр во да про ђу по ред тих згра да. Ја... Он да 
ка да мо рам та мо да због не че га ипак одем, углав ном се не ла год но 
осе ћам“.

И оста ли ис пи та ни ци са оп шта ва ју да Бо шњач ку ма ха лу и Три со-
ли те ра из бе га ва ју при ли ком оба вља ња сва ко днев них оба ве за. Уко ли ко 
то, на рав но, мо гу. Као нај че шћи раз лог на во де чи ње ни цу да је у тим 
де ло ви ма гра да ста нов ни штво из ме ша но, тј. да има до ста Ал ба на ца, и 
за то, бу ду ћи да се због то га осе ћа ју угро же ним, сма тра ју да та мо ни-
ка да не мо гу да бу ду си гур ни за вла сти ту без бед ност. Јед на од ис пи та-
ни ца (ж. рођ. 1984) ка же да те квар то ве из бе га ва јер они пред ста вља ју 
„оки да че ет нич ких су ко ба“. Дру га (ж. рођ. 1985), пак, об ја шња ва да 
се у њи ма у по след ње вре ме по ди жу згра де са со ци јал ним ста но ви ма, 
у ко је се усе ља ва ју Ср би. То се, пре ма ње ним ре чи ма, чи ни ра ди ус-
по ста вља ња ет нич ке рав но те же пре ма Ал бан ци ма, иако се Ср би, ко ји 
ина че не ма ју сво је ста но ве, у те де ло ве гра да на се ља ва ју не за то што то 
же ле, већ за то што не ма ју дру гог из бо ра.

Без бед но сни ри зик као фак тор у све сти ис пи та ни ка по себ но се 
по ве зу је са кре та њем кроз Бо шњач ку ма ха лу и Три со ли те ра у ве чер-
њим и ноћ ним ча со ви ма. Ис ти че се да то мо же до ве сти до не же ље них 
по сле ди ца, с об зи ром на то да су та да мо гу ће сит не про во ка ци је од 
стра не Ал ба на ца. По себ но се опа сним до жи вља ва кре та ње на ве де ним 
квар то ви ма пе ши це. Уто ли ко ви ше ако се узме у об зир да улич на ра-
све та ни је сву да на од го ва ра ју ћем ни воу, услед че га се осе ћај не си гур-
но сти код про ла зни ка са мо до дат но по ве ћа ва. Чак се и во жња ауто-
мо би лом не пре по ру чу је, а ако се то већ чи ни, он да се сма тра да се из 
пре до стро жно сти не тре ба за у ста вља ти или би ло где ду же за др жа ва ти.

За вр шно раз ма тра ње

У тре ну ци ма док пи шем по след ње ре до ве овог ра да, кра јем ок то-
бра 2011. го ди не, срп ско ста нов ни штво се вер не Ко сов ске Ми тро ви це 
про ла зи кроз мо жда нај ве ћу без бед но сну кри зу од ка да је град на ет-
нич кој осно ви по де љен. Гле да но уна зад, кри за тра је већ ви ше од три 
ме се ца, уз сва ко днев не тен зи је и мо гућ ност из би ја ња ме ђу ет нич ких 
су ко ба. Ини ци ра на је по ку ша јем вла сти тзв. не за ви сног Ко со ва да на 
пре ла зи ма пре ма Ср би ји по ста ви сво је ца рин ске ин сти ту ци је, на шта 
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је са срп ске стра не на под руч ју се вер ног Ко со ва и Ме то хи је од го во-
ре но бло ки ра њем свих ва жни јих пу те ва, ка ко би до во же ње ал бан ских 
ца ри ни ка до пре ла зних пунк то ва би ло оне мо гу ће но. Ре ак ци ја у том 
сми слу ни је из о ста ла ни у се вер ној Ми тро ви ци. Због бо ја зни да мо же 
до ћи до ма сов ног пре ла ска Ал ба на ца из прав ца ју жно од Ибра, ко ји 
би кри зну си ту а ци ју по ку ша ли да ис ко ри сте за ус по ста вља ње кон тро-
ле над се вер ним де лом гра да, али и услед по ја ча ног ри зи ка од из би ја-
ња не ми ра у квар то ви ма на се ље ним ал бан ским ста нов ни штвом, Ср би 
су и та мо бло ки ра ли не ко ли ко са о бра ћај ни ца. Бло ка де су по ста вље не 
пре ма глав ном и тзв. ис точ ном мо сту на Ибру, за тим на ула зу у Бо-
шњач ку ма ха лу, али и на ула зу у Ми кро-на се ље.

По ста вља њем на ве де них бло ка да, сег мен ти ра ње про сто ра се вер-
не Ко сов ске Ми тро ви це у дис кур су срп ско-ал бан ске по де ле до би ло 
је сво ју још из ра зи ти ју ди мен зи ју, овог пу та оте ло вље ну и у пра вим, 
фи зич ким ба ри је ра ма. Ти ме су и до слов но по твр ђе не већ по сто је ће 
ба ри је ре, ко је су у гла ва ма ста нов ни ка гра да кон стру и са не у скла ду са 
до жи вља јем по де ле град ског про сто ра на ет нич кој осно ви. Пре ма та-
квом до жи вља ју, бар ка да је реч о срп ско-ал бан ским од но си ма, де ло ви 
гра да на ста ње ни оном дру гом ет нич ком гру пом де фи ни са ни су као кри-
тич ни за сва ко днев но кре та ње и оба вља ње сва ко днев них ак тив но сти, 
а на ро чи то са аспек та сма ње ног ни воа без бед но сти. То је за кљу чак, 
или – бо ље ре че но – прет по став ка ко ју тек тре ба до дат но про ве ри-
ти, до ко је се до ла зи на осно ву ста во ва до би је них од ис пи та ни ка об-
у хва ће них ис тра жи ва њем. Као нај ве ћи про блем са ко јим се у сва ко-
днев ном жи во ту су сре ћу још од 1999. го ди не, на и ме, Ср би у се вер ној 
Ми тро ви ци ви де ло шу без бед ност, ис по ље ну кроз стал не ме ђу ет нич ке 
тен зи је, али и кроз вла сти ти осе ћај угро же но сти од стра не ал бан ског 
ста нов ни штва. Ода тле се ри зик од кон флик та на ет нич кој осно ви ме ђу 
њи ма ја вља као из у зет но ва жан фак тор у ода би ру град ских про сто ра у 
ко ји ма ра де или бо ра ве, као и фак тор у ода би ру пу та ња ко ји ма се кроз 
град кре ћу. Зо не на ста ње не срп ским ста нов ни штвом, у ко је се убра ја 
пре све га део гра да ко ји на зи ва ју цен тром, у том сми слу пер ци пи ра се 
као про стор уоби ча је не сва ко дне ви це, у ко јем је без бед но сни ри зик 
све ден на нај ма њу ме ру ко ју укуп не дру штве не окол но сти до зво ља ва-
ју. Зо не на се ље не Ал бан ци ма, с дру ге стра не, ва же као де ло ви гра да у 
ко ји ма је кре та ње увек скоп ча но са мо гућ но шћу да до ђе до од ре ђе них 
не при јат но сти, тр за ви ца, или пак су ко ба, због че га се углав ном из бе га-
ва ју или по се ћу ју са мо уко ли ко за тим по сто ји ја сна по тре ба.
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Има ју ћи на ве де но у ви ду, ре зул та те пре зен то ва не у овом ра ду 
мо гу ће је по сма тра ти као при лог це ло ви ти јем са гле да ва њу са вре ме-
не сва ко дне ви це Ср ба у Ко сов ској Ми тро ви ци, по себ но из угла срп-
ско-ал бан ске по де ле, ко ја, ка ко се по ка зу је, умно го ме де тер ми ни ше 
до жи вљај не по сред них град ских про сто ра, те сход но то ме и њи хо ву 
упо тре бу. У те о риј ском по гле ду, на ро чи то ако се по ђе од те о ри је ри-
зи ка, по ко јој се по јам „ри зик“ до во ди у ве зу са пој мо ви ма као што 
су „опа сност“, „страх“, „кри ви ца“, али под ко јим се не под ра зу ме ва 
то ли ки емо тив ни на бој као код ре чи „страх“, ни ти се њи ме ука зу је 
то ли ко на ак ту ел ност, ко ли ко на по тен ци јал, чи ме се отва ра про стор 
за пла ни ра ње и упра вља ње опа сно сти ма,23 ре зул та те ис тра жи ва ња 
мо гу ће је по сма тра ти и као до при нос у про ду бљи ва њу ба вље ња кон-
цеп том про стор ног по на ша ња, и то упра во са аспек та ри зи ка као јед-
ног од чи ни ла ца. У овом слу ча ју реч је о без бед но сном ри зи ку, те сно 
по ве за ном са кон стру и са њем ет нич ких иден ти те та као есен ци јал но 
су прот ста вље них, због че га се до жи вља ва као опа сност од кон флик-
та на ет нич кој осно ви. То зна чи да се од нос пре ма про сто ру у ур ба-
ним сре ди на ма са ет нич ки ме шо ви тим ста нов ни штвом мо же ја ви ти 
у скла ду са пер цеп ци јом оних дру гих као про тив ни ка, услед че га и 
пре ла же ње од ре ђе них раз да љи на, и уоп ште кре та ње гра дом, мо же 
би ти под ло жно сво је вр сном ма не ври са њу, а у ци љу из бе га ва ња по-
тен ци јал но ри зич них си ту а ци ја. Син таг му про стор но по на ша ње та да 
би на аде кват ни ји на чин ве ро ват но мо гла да за ме ни син таг ма про
стор не стра те ги је.

Ли те ра ту ра

Ву чи нић 1999: В. Ву чи нић, Про стор но по на ша ње у Ду бров ни ку: Ан тро по ло шка 
сту ди ја гра да са ор то го нал ном струк ту ром, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, Бе о град.

Gol led ge, Stim son 1990: R. G. Gol led ge, R. J. Stim son, Analyti cal Be ha vi o u ral Ge o
graphy, Ro u tled ge, Lon don.

De rens 2009: Ž. De rens, Ko sov ska zam ka, HE SPE RI A e du, Be o grad.
Low 1996: S. M. Low, „Spa ti a li zing Cul tu re: The So cial Pro duc tion and So cial Con-

struc tion of Pu blic Spa ce in Co sta Ri ca“, Ame ri can Et hno lo gist, Vol. 23, No. 4, 
Nov., Ame ri can Anthro po lo gi cal As so ci a tion.

23 S. Ne delj ko vić, „Pro ble mi pri me ne an tro po lo gi je: An tro po lo ško is tra ži va nje sa-
vre me ne kul tu re na KiM“, u: S. Ne delj ko vić (ur.), Sa vre me na kul tu ra Sr ba na Ko so vu i 
Me to hi ji, 54.



Безбедносни ризик као фактор просторних стратегија становника... 319

Ne delj ko vić 2008: S. Ne delj ko vić, „Pro ble mi pri me ne an tro po lo gi je: An tro po lo ško is-
tra ži va nje sa vre me ne kul tu re na KiM“, u: Sa vre me na kul tu ra Sr ba na Ko so vu i Me
to hi ji (ured nik: Sa ša Ne delj ko vić), Ba šti nik, Kru še vac.

Raj če vić 2008: J. Raj če vić, „In sti tu ci je i iden ti tet u se ver noj Ko sov skoj Mi tro vi ci“, u: 
Sa vre me na kul tu ra Sr ba na Ko so vu i Me to hi ji (ured nik: Sa ša Ne delj ko vić), Ba šti nik, 
Kru še vac.

Ин тер нет из во ри

http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ko sov ska_Mi tro vi ca



Александар Павловић320

Alek san dar PA VLO VIć

SE CU RITY RISK AS A FAC TOR OF SPA CI O US  
STRA TE GI ES OF THE IN HA bI TANTS OF  
THE NORT HERN PART OF KO SOV SKA  

MI TRO VI CA

Sum mary

The to pic of the re se arch of spa ci o us aspects of cul tu re of the Ser bian po pu-
la tion in Ko sov ska Mi tro vi ca, the town which was from 1999 split from et hni cal 
gro unds in two parts: So ut hern, in ha bi ted al most ex clu si vely by Al ba ni ans, and 
Nort hern one, in ha bi ted mostly by Serbs. Di vi sion from et hni cal gro unds is al-
so pre sent in the Nort hern part, in which se ve ral qu arts are in ha bi ted mostly by 
Al ba ni ans. By star ting with the con cept of spa ci o us be ha vi o ur un der which the 
aut hor un der stands spe ci fic forms of pu blic be ha vi o ur of pe o ple, which in clu de 
the over co ming of so me dis tan ce, that is mo ving thro ugh the town, the aut hor 
tri es to think over of the Ser bian po pu la tion to ward the men ti o ned di vi sion of 
la bo ur, and co me to the an swer to the qu e sti on whet her and in what way such 
di vi sion has im pact on the pat terns it re li es on in everyday mo ving and per for-
man ce of everyday ac ti vi ti es. 

Furt her mo re, by met hods of struc tu red and se mi-struc tu red in ter vi ew, the 
re se arch was be ing con duc ted in the Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca from 18th to 
22nd July 2011, on the sam ple of ten re spon dents of the Ser bia et hni cal iden tity. 
The ac hi e ved re sult du ring the re se arch shows that the area of the town in which 
the re spon dents li ve is be ing de fi ned thro ugh the di sco ur se of Ser bian-Al ba nian 
di vi sion, which is be ing ma ni fe sted in everyday li fe thro ugh per ma nent in ter et-
hnic ten si ons, and from that po int of vi ew parts of the town in ha bi ted with Al-
ba ni ans are be ing per ce i ved as risky ones with re gard to the ir own se cu rity. In 
ac cor dan ce with the abo ve men ti o ned, the fra mes of everyday mo ving of town’s 
are as are be ing mostly con nec ted with parts of the town in ha bi ted by Ser bian 
po pu la tion, whi le in parts in ha bi ted by Al ba nian po pu la tion such as Bo šnjač ka 
ma ha la and Three Skyscra pers , they go only per need or do not go at all. The gi-
ven re sults are to be con si de red only as the ini tial ones, and the aut hor thinks they 
sho uld be re vi e wed ad di ti o nally in or der to de e pen the study of this pro blems. 

The con tri bu tion of this pa per is to be in the fol lo wing: 1) it gi ves the con tri-
bu tion to the mo re tho ro ugh over vi ew of everyday li fe of Serbs in the Nort hern 
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part of Ko sov ska Mi tro vi ca; 2) the o re ti cally, by this pa per it is drawn the at ten-
tion on the im por tan ce of con nec tion of the the ory of risk with the con cept of 
spa ci o us be ha vi o ur, espe ci ally from the po int of vi ew of in ter et hnic ten sion con-
si de ra tion as facts in ur ban spa ces de fi ning. Re gar ding the last men ti o ned thing, 
the aut hor sug gests that for the mar king of mo ving thro ugh the town which in clu-
des plan ning in the aim of risk mi ni mi za tion from (et hni cal) con flict, in stead of 
the syntagm spa ci o us be ha vi o ur the use of the one na med spa ci o us stra te gi es. 

Key words: et hni cal iden tity, Serbs, Al ba ni ans, everyday li fe, se cu rity risk, 
spa ci o us stra te gi es, Ko sov ska Mi tro vi ca. 

Рад је пре дат 5. но вем бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.





Ми ле на АДА МО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

РАД НЕ КА РИ ЈЕ РЕ ПО ПРИ ЧА ЊУ  
ИЗ БЕ ГЛИ ЦА СА КО СО ВА  

И МЕТОХИЈE**

Ап стракт: У Ср би ји, где је нај ве ћи број из бе гли ца са Ко со ва и Ме-
то хи је, ста нов ни ци има ју ста тус „при вре ме но ра се ље них ли ца“. Та ко је 
већ де сет го ди на. Оно што је ка рак те ри стич но за по след њу ре ку из бе гли-
ца, то је да су те 1999. го ди не са Ко со ва из бе гли нај бо га ти ји љу ди, до ма-
ћи ни и ин те лек ту ал ци, ко ји ни су мо гли да ве ру ју да ће им не ко оте ти део 
соп стве не зе мље. Сит ни мућ ка ро ши, пре ва ран ти и ка ри је ри сти, ис ко ри-
сти ли су ем па ти ју свог на ро да и оти шли још ра них де ве де се тих го ди на, 
чим се на слу ти ло да ће кри за на Ко со ву еска ли ра ти.

Кључ не ре чи: Из бе гли це са Ко со ва и Ме то хи је, рад не ка ри је ре.

Крај XX ве ка код ве ћи не љу ди бу дио је не ку вр сту на де да ће гло-
ба ли за ци ја и но ви свет ски по ре дак до ве сти до ми ра у све ту и да ти под-
јед на ку шан су за бо љи и си гур ни ји жи вот. Ве ро ва ло се да ће за да так 
на у ке би ти, пре све га, окре нут на прет ку чо ве чан ства и очу ва њу пла-
не те Зе мље. Раз ми шља ње с кра ја XX ве ка би ло је усме ре но ка сло бод-
ној тр го ви ни и ка ко да се уна пре ди де мо кра ти ја, ка ко се не би до го ди-
ло да сло бо да за јед не пре ра сте у ти ра ни ју и не сло бо ду за дру ге, ка ко 
на ло кал ном, та ко и на гло бал ном ни воу. Ме ђу тим, по ли ти ка За па да  

УДК 314.151.3-054.73(497.115)"1999" ;
316.42:39(497.115)"1999"(093.3)

* Ис тра жи вач са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011



Милена Адамовић324

до ве ла је до још ве ће со ци јал не не јед на ко сти, бру тал ног ме ша ња у уну-
тра шње ства ри др жа ва, оп ште не бе збед но сти, кр ше ња ме ђу на род ног 
пра ва, иза зи ва ње ме ђу ет нич ких су ко ба, ко руп ци је, не мо ра ла и бру тал-
ног га же ња тра ди ци о нал ног си сте ма вред но сти. 

Ср би ја је би ла пр ва на уда ру ове по ли ти ке. Ко со во је у са ста ву 
бив ше Ју го сла ви је има ло ста тус Ауто ном не по кра ји не у окви ру Ре пу-
бли ке Ср би је. Ко сов ско ме то хиј ска ко тли на би ла је плод на рав ни ца 
по год на за ба вље ње по љо при вре дом, али и бо га та из во ри ма чи сте во-
де и руд ним бо гат стви ма. До дру гог свет ског ра та, ста нов ни штво на 
Ко со ву је би ло ве ћин ски срп ско, али је 1941. го ди не, ве ли ки број Ср ба 
из бе гао са Ко со ва у Ср би ју. По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, Ти то 
је до нео на ред бу о за бра ни по врат ка из бе гли ца са Ко со ва на ту те ри-
то ри ју.1 Та да је по че ла ко сов ска дра ма.

Су ко би су се на ста вља ли из го ди не у го ди ну, а еска ла ци ја је на-
сту пи ла 1999. го ди не, ка да је због же ље да спре чи на вод ну ху ма ни тар-
ну ка та стро фу, де вет на ест зе ма ља НА ТО пак та, без одо бре ња Са ве та 
без бед но сти, бом бар до ва ло Ср би ју. Ви ше од се дам де сет да на бом бар-
до ва ни су сви ви тал ни објек ти у Ср би ји, а он да је пот пи сан спо ра зум. 
Ко со во је по ста ло зо на ко ју кон тро ли шу ме ђу на род не сна ге КФОР-
а.2 Ср би ја се по ко зна ко ји пут у по след њој де це ни ји XX ве ка су о чи ла 
са ре ком из бе гли ца – Ср ба са Ко со ва. 

Ви со ки ко ме са ри јат УН за из бе гли це са оп штио је да је ре ги-
стро вао ви ше од 210.000 при пад ни ка не ал бан ског ста нов ни штва са 
Ко со ва ко ји су по бе гли у Ср би ју и Цр ну Го ру, нај че шће по сле ју на 
1999. го ди не.3

Суд би на из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је

У Ср би ји, где је нај ве ћи број из бе гли ца са Ко со ва, ста нов ни ци 
има ју ста тус „при вре ме но ра се ље них ли ца“. У Цр ној Го ри, ко ја је са да 
већ са мо стал на др жа ва, Вла да је до не ла од лу ку да ра се ље ни ма до де ли 
ста тус стра на ца са стал ним бо рав ком. Та мо је у то ку пре ре ги стра ци ја 

1 http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1
%98%D0%B0

2 Mi lo rad To ma nić, Srp ska cr kva u ra tu i ra to vi u njoj, Me dij ska knji ža ra Krug, Be-
o grad, 2001, 166.

3 Исто.
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ра се ље них ко јих има око 16.000. Вла да Цр не Го ре је до пу на ма За ко на 
о стран ци ма пред ло жи ла да ра се ље ни ко ји бо ра ве у Цр ној Го ри до би-
ју ста тус стра на ца са стал ним бо рав ком. Ра се ље ни ће има ти пра во на 
рад, за по шља ва ње, обра зо ва ње, струч но уса вр ша ва ње, при зна ва ње ди-
пло ма и сер ти фи ка та, со ци јал ну по моћ, здрав стве но и пен зиј ско оси-
гу ра ње, као и по ре ске олак ши це. 

Срп ски са вет за из бе гли це (ССИ) осно ван је у ју ну 2004. го ди-
не као са вез шест ло кал них не вла ди них ор га ни за ци ја ко је се ба ве 
про бле ми ма из бе гли ца и ра се ље них, с ци љем да оја ча њи хо ву уло гу 
и ути цај у про це су про на ла же ња одр жи вих и ду го роч них ре ше ња за 
из бе гла и ра се ље на ли ца у Ср би ји и ре ги о ну за пад ног Бал ка на, кроз 
за јед нич ко за сту па ње и ло би ра ње на ни воу до но си ла ца од лу ка и јав-
не по ли ти ке.4  

ССИ је не вла ди на, не про фит на ор га ни за ци ја чи ја је ви зи ја ства ра-
ње пра вед ни јег све та за из бе гли це, ра се ље на ли ца и дру ге љу де при си-
ље не да на пу сте свој дом, као и по ди за ње оп штег ни воа то ле ран ци је, 
рав но прав но сти и на прет ка у дру штву.   

Стра те ги ја за до сти за ње за јед нич ке ви зи је по чи ва на трај ном про-
це су за го ва ра ња и ло би ра ња за ре ша ва ње кључ них пи та ња ве за них за 
ра се ље ни штво и азил. У ак тив но сти Срп ског са ве та укљу че не су са ме 
из бе гли це, ра се ље ни, ло кал на за јед ни ца, као и ши ра јав ност.  На сто је 
да по стиг ну по зи тив не про ме не у сле де ћим обла сти ма:

1.  про на ла же ње трај них ре ше ња за из бе гли це, ра се ље на ли ца и 
дру ге љу де ко ји су по го ђе ни при сил ним ми гра ци ја ма – уче шћем 
у спро во ђе њу ре ле вант них вла ди них стра те ги ја и по ли ти ка;   

2.  усва ја ње и ра ти фи ка ци ја на ни воу др жа ве свих ре ле вант них кон-
вен ци ја и про то ко ла о људ ским пра ви ма ко ји се од но се на из бе-
гли це;  

3.  ак тив но уче шће и до при нос у при пре ми из ве шта ја о људ ским 
пра ви ма за УН и дру га те ла ко ја се ба ве при сил ним ми гра ци ја ма 
и срод ним пи та њи ма; 

4.  пра ће ње спро во ђе ња по ли ти ке и прак се ве за не за из бе гли це у 
Ср би ји и за сту па ње циљ них гру па ССИ;

5.  до но ше ње За ко на о ази лу у Ср би ји и Цр ној Го ри и ње го во спро-
во ђе ње.5

4 http://www.in fo cen tar.li ber graf.rs/ssi.html
5 Исто.
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Осим то га, ССИ је по ста вио те ме ље свог До ку мен та ци о но-ис тра-
жи вач ког цен тра, усме ре ног на при ку пља ње и си сте ма ти за ци ју књи-
га, пу бли ка ци ја, из ве шта ја, све до че ња и дру ге ре ле вант не гра ђе ко ја се 
од но си на пи та ња ра се ље ни штва у не ка да шњој Ју го сла ви ји.  

Рад не ка ри је ре по при ча њу из бе гли ца са Ко со ва

Лич не и по ро дич не при че пред ста вља ју ле ги тим но по ље ис тра-
жи ва ња фол кло ри ста, ан тро по ло га, со ци о ло га и дру штве них исто-
ри ча ра. Оне спа да ју у је дан од нај ра ши ре ни јих жан ро ва усме ног 
при по ве да ња у ма лим гру па ма, ка ко у тра ди ци о нал ним, та ко и у мо-
дер ним дру штви ма. Гу би так имо ви не, по сла, ста ту са, угле да и бо гат-
ства или пак су прот но, на гло бо га ће ње, по сти за ње ве ли ког успе ха 
пред ста вља зна ча јан до га ђај ко ји слу жи као „оки дач“ и иза зи ва на ста-
нак лич них и по ро дич них при ча ко је се да ље пре при ча ва ју ме ђу свим 
чла но ви ма по ро ди це.

Иако је ста ње мно гих ра се ље них ли ца са Ко со ва и Ме то хи је из у-
зет но те шко, рад не ка ри је ре по је ди на ца су те кле из у зет но успе шно. 
Пре ма ре чи ма из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је и њи хо вом се ћа њу, би-
ло је пар љу ди, ко јих се они се ћа ју, да су се 90-их го ди на обо га ти ли и са 
не ких обич них по сло ва до спе ли на вр ло ва жне по ло жа је. Де лу је као да 
су рад не ка ри је ре ових љу ди има ле тро дел ну по де лу: 

1.  до 90-их го ди на ка да су се ба ви ли не ким обич ним, не про фи та-
бил ним по сло ви ма;

2.  на гли и ма сов ни успо ни 90-их го ди на ка да мно ги ма га ци о не ри, 
му зи ча ри, ауто ме ха ни ча ри итд. до спе ли на ди рек тор ска ме ста;

3.  њи хо ва са да шња ка ри је ра углед них би зни сме на, по ли ти ча ра итд.

Ево не ких при ча:
1. Се ћа ју се да је је дан чо век из Ђа ко ви це био оби чан му зи чар, хар-

мо ни каш, ко ји је сви рао по свад ба ма, на ра зним про сла ва ма, оку пља-
њи ма и та ко за ра ђи вао но вац. Од шко ле је ма ло имао, ваљ да основ ну 
шко лу и не ка кав за нат. За ра ђи вао је сви ра ју ћи на свад ба ма, а так ми чио 
се и на ра зним так ми че њи ма по окол ним се ли ма. Био је сви ма по знат. 
Вр ло ра но, још де ве де се тих го ди на за ин те ре со вао се за по ли ти ку. 
Пр во је по ста вљен за пред сед ни ка ло кал не за јед ни це. Ни је ту мно го 
ра дио, осим што је по за по шља вао сву сво ју род би ну и на соп стве ну 
фир му, ко ју је у ме ђу вре ме ну отво рио, пре ба ци вао по сло ве ко ји су се 
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тре ти ра ли као јав ни по сло ви. Та ко се до бро обо га тио. Ка сни је је по-
стао се кре тар ре ги о нал не омла дин ске ор га ни за ци је. Бу ду ћи да је био 
на ви со ком по ло жа ју, увек је чи нио сви ма ко ји су мо гли до бро да вра-
те. Пре бом бар до ва ња, пре се лио се у Бе о град и по чео да се ба ви по-
ли ти ком. Сво ја при ват на пред у зе ћа пре вео је на де цу и уз ве зе ко је је 
сте као та пред у зе ћа до бро по слу ју. Он се за ла же за пра ва Ср ба на Ко-
со ву и Ме то хи ји, али та мо сла бо од ла зи. Исто ри ја ће ре ћи ка кав је по-
ли ти чар био и да ли је мо жда био бо љи хар мо ни каш, не го по ли ти чар.

2. Дру ги чо век о ко ме су са го вор ни ци при ча ли, др жао је ка фа ну у 
Гра ча ни ци, па он да и том бо лу. Ту су се ску пља ли ра зни до ко ни љу ди 
и пи јан ци. Из гле да да је ка фа на би ла са мо по кри ће за не ка кве дру ге 
по сло ве ко ји ма се ба вио и на ко ји ма је до бро за ра дио. Од јед ном је та 
ка фа на за тво ре на и ни је се зна ло где је тај чо век оти шао и не стао. Ка да 
су из бе гли у Бе о град, слу чај но су са зна ли да тај чо век у Бе о гра ду во ди 
при ват ну фир му ко ју је за не ки ма ли но вац от ку пио. Ни ко ме ни је би ло 
ја сно ни ка ко је фир му от ку пио, ни ти ко јим па ра ма. Ипак, он се и да-
нас ба ви би зни сом, до ста успе шно и по при лич но ле по за ра ђу је. 

3. Углед ни би зни смен из Бе о гра да, о ко ме се че сто чу је на ме-
ди ји ма, за пра во је ауто ме ха ни чар из При шти не. Де ве де се тих го ди на 
от по чео је по ли тич ку ка ри је ру учла нив ши се у пар ти ју ко ју је во ди ла 
Мир ја на Мар ко вић, а зва ла се „Јул“. Они су га по ста ви ли на ме сто 
оп штин ског ко ме са ра. Не што пре бом бар до ва ња из бе гао је у Бе о-
град. Отво рио је фир му и ба вио се тр го ви ном. И да нас је угле дан 
би зни смен.

М. К. има 72 го ди не и већ је да на ест го ди на жи ви као ра се ље но ли це 
са Ко со ва и Ме то хи је у јед ном из бе глич ком кам пу у око ли ни Бе о гра да. 
Ро ђен је и жи вео је на свом има њу у Пе ћи све до 16. ју ла 1999. го ди не. 
По за ни ма њу је про фе сор књи жев но сти, али и прав ник и ра дио је као 
се кре тар у јед ној ви шој шко ли на Ко со ву. Су пру га му је учи те љи ца и 
би ла је за по сле на у Пе ћи. Све вре ме бом бар до ва ња про вео је у Пе ћи са 
су пру гом, док му је син је ди нац био мо би ли сан. Са Ко со ва је из бе гао у 
но ћи 16. ју на 1999. го ди не, по тр пав ши у ју га и трак тор ску при ко ли цу 
оно шта се да ло на бр зи ну по ку пи ти. Те ве че ри је син сти гао од не ку да 
са по ло жа ја и оба ве стио ро ди те ље да се хит но се ле, по што се Ср би ма 
на Ко со ву не пи ше до бро. Сре ћом, оти шли су. Сна шли су се. Не ко вре-
ме при ма ли су по моћ и у хра ни, али то је ка сни је пре ста ло. У ре до ви ма 
за сле до ва ња ни је би ло ла ко ста ја ти. Он је био угле дан, до бро сто је ћи 
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до ма ћин, у чи ју ку ћу је би ло част ући. Ши ром Ко со ва и Ср би је, би ли 
су по зна ти као вр сни ин те лек ту ал ци и он и ње го ва бра ћа. Са да, осе тио 
се, као да је про сјак. Ал бан ци су му ку ћу у Пе ћи за па ли ли, прет ход но 
однев ши све што се из ње мо гло од не ти. Ње гов син и ћер ка, иако фа-
кул тет ски обра зо ва ни не ма ју по сао, су пру га и он их из др жа ва ју од пен-
зи ја. У ре до ви ма за по моћ су сре та ли су при ја те ље и по зна ни ке из Пе ћи. 
Не ки ма је суд би на би ла те шка, као и њи хо ва, али су сре тао је и љу де ко-
ји су се на бр зи ну до бро сна шли.

За ни мљи ва је при ча о ње го вом ком ши ји, ко ји на ули ци ни до бар 
дан не на зи ва. Он је још пре бом бар до ва ња, про дао сво је има ње Ал-
бан ци ма. Ку пио је у су сед ству ку ћу, а од остат ка кре нуо се ба ви ти 
швер цом: ци га ре та, бен зи на, пре про да вао је де ви зе и ма ло по ма ло, 
у те шким вре ме ни ма умно жио ка пи тал. По том се учла нио у стран-
ку. Пре ко не ких ве за ку пио је на тен де ру по љо при вред ну апо те ку. 
Иако има за вр ше ну сред њу по љо при вред ну шко лу, он са да ра ди као 
ве те ри нар и др жи ла нац апо те ка, ве о ма је бо гат чо век. Ћер ки пла ћа 
сту ди је на не кој при ват ној му зич кој ака де ми ји, си ну та ко ђе. Ле по 
се сна шао. 

М. К. се на је жи ка да на те ле ви зи ји ви ди бра ћу ко ја су би ла ло кал ни 
му зи кан ти на Ко со ву и Ме то хи ји. Сви ра ли су по свад ба ма сви за јед но 
и бра ћа и њи хо ве же не. Ра них де ве де се тих го ди на, ус пе ли су да, при ја-
тељ ским ве за ма по ли ти ча ра на вла сти, отво ре та да успе шне бан ке по 
Ср би ји. У крат ком вре ме ну, та по ро ди ца је по ста ла пре бо га та. Пе ва-
чи це ко је су до ју че гле да ле ка ко да из ву ку но вац од не ке ка фан ске те-
зге, по ста ле су пр ве да ме, бра ћа су вр ло бр зо по за вр ша ва ла фа кул те те 
и ма ги стар ске сту ди је у Ни шу, и у Бе о гра ду и Ср би ји по ста ли по зна ти 
и углед ни љу ди. Ка ко им но вац ни је био до во љан по че ли су да се ба ве 
и по ли ти ком и по ста ли чак и пред сед нич ки кан ди да ти и кан ди да ти за 
ула зак у срп ски пар ла мент. Има ју ка пи тал, ко ји је те шко и по бро ја ти: 
ста но ве, ку ће, ви ле ши ром Ср би је, раз ли чи та пред у зе ћа, сво ју те ле ви-
зи ју, про дук циј ску ку ћу... Јед ном реч ју, за де сет го ди на по ста ли су им-
пе ри ја. Са да ви ше ни су бо га ти, већ су и ми ли о не ри. 

Да нас још увек у Ора хов цу жи ви је дан наш су гра ђа нин, хар мо ни-
каш. Ср би су на Ко со ву и Ме то хи ји во ле ли да се ба ве му зи ком. Ра ди 
као му зич ки пе да гог и че сто пу ту је за Ру си ју. Му зи ком је по чео да се 
ба ви са 12 го ди на. Ро ди те љи су му би ли љу ти што је ра но на пу стио 
шко лу, али он за то ни је ма рио. На пи та ње ка ко је по чео да се ба ви му-
зи ком, дао је сле де ћи од го вор:
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„Хар мо ни ку сам ствар но за во лео јер ми ста ри ји брат, ко ји је имао 
19 го ди на, тад сви рао. Био је до ста од су тан од ку ће због те хар мо ни ке, 
пу но се дру жио па су и ме ни за бра њи ва ли у по чет ку. Он да се отво рио 
од сек хар мо ни ке у скло пу ни же му зич ке шко ле „Вук Ка ра џић“ у Ора-
хов цу и по што сам ја већ по ма ло сви рао иза бран сам као је дан од 25-
оро ђа ка али се да нас је ди но ја ба вим му зи ком. По сле му зич ке шко ле 
при кљу чио сам се ор ке стру „Бра ћа Ка рић“. Сви ра ла су сва бра ћа Ка-
рић осим Бо го љу ба, Дра ган нам је био шеф ор ке стра, ње го ва су пру га 
Ха фа је пе ва ла, био је ту и Зо ран, али они су ви ше би ли шо у ме ни не го 
пра ви му зи ча ри јер сам на кра ју кра је ва те му зич ке де ло ве ја ра дио по-
што сам по зна вао но те, хар мо ни ју та ко да сам ја углав ном при пре мао 
пе сме. Пре на сту па се са ку пи мо, Сре те ну, ко ји је био буб њар, ка жем 
шта да од сви ра, Дра га ну ко ји је сви рао ги та ру, Зо ра ну та ко ђе ко ји је 
био до бар со ли ста али је и до бро сви рао бу зу ки. Та ко смо то го ди на ма 
ра ди ли и углав ном смо би ли је дан од нај тра же ни јих ор ке ста ра. То је 
би ло и Ти то во вре ме па се зна ло – сва ка про сла ва др жав на без нас ни је 
мо гла да про ђе. По че ли смо пр ви да сви ра мо чак и ал бан ску му зи ку. Ка-
сни је нам се при дру жи ла чак и јед на по зна та ал бан ска пе ва чи ца а ја сам 
та да и ту му зи ку сви рао. Али не са мо ал бан ску не го и тур ску, ци ган ску 
му зу ку, ма све смо из во ди ли.“ И да нас он ра ди као на став ник у шко ли, 
при пре ма де чи је хо ро ве и нај ви ше во ли да пу ту је са де цом у Ру си ју. 

Ова кве при че про фе сор Иван Ко ва че вић на зи ва ур ба ним ле ген да-
ма. По ње му, пр во што се уоча ва је дра ма тич ни за плет-рас плет ко ји је 
основ на на ра тив на по ен та при че и он це лу ту „ле ген ду“ де ли на сле де-
ће де ло ве:

1. ра ни ји со ци јал ни по ло жај ак те ра,
2. узро ци со ци јал ног по ло жа ја,
3. по ку шај про ме не со ци јал ног по ло жа ја,
4. со ци јал ни по ло жај не по сред но пред „рад њу“ ко ју опи су је ак тер и
5. про ме на со ци јал ног по ло жа ја узро ко ва на до бит ком.6

Та три пе ри о да Ко ва че вић на зи ва: со ци ја ли стич ки, пе ри од пр ве 
тран зи ци је и пе ри од дру ге тран зи ци је.7 С об зи ром на то да је сме на ових 
пе ри о да и со ци јал но-еко ном ска ствар ност по је дин ца глав на те ма ле ген ди, 
нео п ход но је при ка за ти њи хо ве со цио-еко ном ске ка рак те ри сти ке.

6 Иван Ко ва че вић, Ан тро по ло ги ја тран зи ци је, Ет но ло шка би бли о те ка, књи га 
28, Бе о град, 2007, 18.

7 Исто, 20.
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Со ци ја ли стич ки пе ри од је пе ри од у ко ме су ак те ри би ли успе шни. 
Тај пе ри од они до жи вља ва ју као ста би лан, из ве стан у сми слу жи вот-
них про је ка та. Дру ги пе ри од је пе ри од у ко ме глав ни ак те ри ле ген-
ди до жи вља ва ју со ци јал ну де гра да ци ју и на по слет ку тре ћи пе ри од је 
вре ме ка да се вр ши де мон та жа ста рог со ци ја ли стич ког си сте ма.8 Ак-
те ри ле ген ди пре по зна ју успех у ку по ви ни де о ни ца успе шне фир ме, 
ула же њу у успе шан би знис ко ји до но си при ход и ти ме они по ста ју 
успе шни су бјек ти. Успех је ап со лут но мер љив, јер се ис ка зу је са мо у 
ви си ни про фи та, тј. у за ра ђе ном нов цу и ни у че му дру гом. То зна чи да 
је из лаз у свим ле ген да ма про на ђен у пред у зет ни штву са мо гућ но шћу 
и ци љем бо га ће ња.
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Mi le na ADA MO VIć

WOR KING CA RE ERS AS PER THE NAR RA TION  
OF RE FU GE ES FROM KO SO VO AND ME TO HIA

Sum mary

The aut hor is tal king on many sto ri es and many dif fe rent de sti ni es which 
are be ing tal ked abo ut. It is true that so me pe o ple co ming from Ko so vo and Me-
to hia be ca me rich very qu ickly, but it is al so true a lot of anonymo us pe o ple from 
Ser bian vil la ges be ca me rich very qu ickly. What sho uld wo rry us is the qu e sti on 
what ti me such pe o ple will cre a te sin ce it is ge ne rally known pe o ple on po wer in 
any way, eit her in the top of po li tics, bu si ness or Estra da, ha ve got gre at im pact 
on crowds. The se are pe o ple who draw the at ten tion of me dia; if they are pri va te 
en ter pri ses they dic ta te la bo ur con di ti ons to a lot of wor kers. The se are, af ter all, 
pe o ple who pay ta xes from which the sta te sup ports so ci ally de te ri o ra ted ones. 

Furt her mo re, the aut hor stres ses that many of them com ple ted le gally only 
pri mary school, but com ple ted fa cul ti es via so me kind of con nec tion. Bad ti mes 
du ring the 90-ies ga ve the op por tu nity to many pe o ple to re ach the le vel they 
co uld not do it now at all. Ci vic wars, de com po si tion of the co un try, po li ti cal 
dis tur ban ces, and eco no mic cri sis we re to de e pen ine qu a li ti es among pe o ple. 
Ge ne ra ti ons which are get ting ri pe ned do not ha ve equ al op por tu ni ti es. To day 
scho o ling is not free as it used to be in the ti me of so ci a lism ; only small num ber 
of pe o ple are be ing edu ca ted at the ex pen ses of the sta te, but ot hers only un der 
the con di tion they ha ve re so ur ces. 

Key words: re fu ge es from Ko so vo and Me to hia, wor king ca re ers. 

Рад је пре дат 14. ок то бра 2011. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.
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Ср ђан СЛО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић

ДЕЈ ТОН СКИ МИ РОВ НИ СПО РА ЗУМ**

(Исто риј ска по за ди на, при пре ма  
и ре зул та ти)

Ап стракт: Деј тон ским спо ра зу мом је окон чан рат на под руч ју Бо-
сне и Хер це го ви не. Пре го во ри су успе шно за вр ше ни 21. но вем бра 1995. 
го ди не, а спо ра зум ко нач но пот пи са ли Туђ ман, Ми ло ше вић и Изет бе го-
вић у Па ри зу 14. де цем бра исте го ди не. Струч ња ци сма тра ју да је ово био 
нај стра шни ји су коб у Евро пи по сле Дру гог свет ског ра та. На кон ско ро 
че ти ри го ди не не е фи ка сних ди пло мат ских на по ра под по кро ви тељ ством 
Европ ске уни је, Ује ди ње них на ци ја и САД-а, Клин то но ва ад ми ни стра ци-
ја је ко нач но од лу чи ла да пре ду зме озбиљ ни ју ак ци ју и овла сти ла Ри чар да 
Хол бру ка (Ric hard Hol bro o ke), аси стен та др жав ног се кре та ра за по сло ве 
Ка на де и Евро пе, да ру ко во ди пре го во ри ма и за у ста ви окру тан рат у Бо-
сни и Хер це го ви ни. 

Би ло је ве о ма те шко са ме стра не у су ко бу уоп ште до ве сти за пре го ва-
рач ки сто, а ка мо ли скло пи ти спо ра зум. За хва љу ју ћи из ван ред ној ди пло-
мат ској ве шти ни Хол бру ка, пр ви ко рак ка от по чи ња њу пре го во ра би ло 
је по јед но ста вљи ва ње из у зет но сло же не си ту а ци је у Бо сни и Хер це го ви-
ни. На кон то га су сле ди ли по ступ ци спро во ђе ња тзв. „шатл ди пло ма ти је“ 
(shut tle di plo macy), пре го во ра „на бли зи ну“ (pr o xi mity talks), до ко нач не 
„при нуд не ди пло ма ти је“ (co er si ve di plo macy). 

Кључ не ре чи: Деј тон, пре го во ри, за ра ће не стра не, Хол брук, ве ли ке 
си ле, Ко со во и Ме то хи ја, Бо сна и Хер це го ви на.

УДК 323(497.6)"1990/..." ; 341.382(497.1)"1995"

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру пр о јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство пр о све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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Исто риј ска по за ди на Деј тон ског  
ми ров ног пр о це са

Са мо два ме се ца на кон пре го во ра по сред ни ка Ује ди ње них на ци ја 
Сај ру са Вен са (Cyrus Ven ce) о пре ки ду ва тре 29.02.1992. го ди не, Бо-
сна и Хер це го ви на је пр о гла си ла сво ју не за ви сност. Бо сан ски Ср би, 
под вођ ством Ра до ва на Ка ра џи ћа, по бу ни ли су се због та кве си ту а ци је 
и ство ри ли сво ју др жа ву у Бо сни и Хер це го ви ни – Ре пу бли ку Срп ску. 
Срп ски пред сед ник Ми ло ше вић је у то вре ме са њи ма уско са ра ђи вао 
и да вао им вој ну и по ли тич ку по др шку. 

Ре зул тат са мог ра та у Бо сни и Хер це го ви ни био је на де се ти не хи-
ља да мр твих и бли зу два ми ли о на бес кућ ни ка, као и уно ше ње тер ми на 
„ет нич ко чи шће ње“ (et hnic cle an sing) у сва ко днев ни по ли тич ки реч ник.1 

Бо сан ски Ср би су нај ве ће те ри то ри јал не до бит ке оства ри ли у по-
чет ној ета пи ра та ка да су осво ји ли при бли жно 70% те ри то ри је. На-
кон срп ске офан зи ве, си ту а ци ја на те ре ну се ни је мно го ме ња ла све 
до 1995. го ди не. Ем бар го на увоз оруж ја Ује ди ње них на ци ја, ко је је 
уве де но на це лу бив шу Ју го сла ви ју у сеп тем бру 1991. го ди не, спре чи-
ло је раст му сли ман ске арми је, ко ја је због то га би ла не спо соб на да се 
су прот ста ви сна га ма бо сан ских Ср ба.2 

Услед на ве де не си ту а ци је, су коб се углав ном сво дио на бор бе 
око Са ра је ва, ко је је би ло под оп са дом од апри ла 1992. до ок то бра 
1995. го ди не и оста ла без бед но сна под руч ја ко ја су Ује ди ње не на-
ци је по ста ви ле у апри лу 1993. го ди не. То ком истог ме се ца, су ко би 
из ме ђу бо сан ских Хр ва та и Бо шња ка еска ли ра ли су у рат за пре о-
ста лих 30% те ри то ри је Бо сне и Хер це го ви не. Си ту а ци ја се ма ло по-
пра ви ла ка да су ове две за ра ће не стра не пот пи са ле Ва шинг тон ски 
спо ра зум у мар ту 1994. го ди не. Обе стра не су се спо ра зу ме ле да 
об у ста ве не при ја тељ ства и ство ре Бо шњач ко-хр ват ску фе де ра ци ју. 
Ме ђу тим, фе де ра ци ја ство ре на под окри љем САД-а би ла је „брак из 

1 Nor man Ci gar, Ge no ci de in Bo snia: The Po licy of “Et hnic Cle an sing”, Col le ge Sta-
tion, Te xas A & M Uni ver sity Press, 1995, 47-61. 

2 На по чет ку ра та ЈНА је ди рект но би ла на стра ни бо сан ских Ср ба, а на кон 5. 
ма ја 1992. го ди не, ка да је мо ра ла да по ву че сво је тру пе из Бо сне и Хер це го ви не под 
при ти ском ме ђу на род не за јед ни це, од ре кла се ко ман де над око 100.000 удар них 
сна га и ти ме фак тич ки ство ри ла вој ску бо сан ских Ср ба. Ово је са мо чи ње ни ца, док 
не ула зи мо у сам чин се це си је бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка – да ли је био у 
скла ду или пр о тив та да ва же ћих нор ми ме ђу на род ног пра ва. 
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ну жде“, а не ис кре ни са вез. Ожиљ ци ра та из 1993. го ди не зах те ва-
лаи су мно го вре ме на за сво је за ра ста ње.3 

У пе ри о ду од апри ла 1992. до кра ја 1994. го ди не, САД, Ује ди ње не 
на ци је и Европ ска уни ја су рат тре ти ра ле као уну тра шње европ ско пи-
та ње. За пад не зе мље су рат тре ти ра ле као гра ђан ски, као „рат без жр-
та ва и агре со ра“ у ко ме су све стра не озна че не као „рат не фрак ци је“.4 
За пад не ди пло ма те и до но си о ци спољ но по ли тич ких од лу ка су ве ро ва-
ли или же ле ли да ве ру ју (да би оправ да ли сво је по ступ ке) у аргу мен те 
по ли ти ко ло га и исто ри ча ра ко ји су ис ти ца ли да је не ка да шња мр жња 
глав ни узрок ра та у Бо сни.5 На да ље, за пад ни ли де ри су у то вре ме по-
др жа ва ли став да су све стра не у су ко бу јед на ко од го вор не за рат, а 
не ка ко ће се ка сни је ис по ста ви ти, да срп ска стра на сно си нај ве ћу од-
го вор ност за рат. За пад ни ана ли ти ча ри ни су ни до вољ но де фи ни са ли 
рат и по ло жај за ра ће них стра на и окле ва ли да вој но ин тер ве ни шу у 
ци љу ње го вог спре ча ва ња. Чак је и чу ве ни Хен ри Ки син џер (He nry 
Kis sin ger) упу ћи вао ви ше алу зи ја на окле ва ње Евро пе у по ма ло иро-
нич ном то ну: „Ко ји је бр ој те ле фо на Евро пе“? Чи ни се да су кон ку-
рент ски ин те ре си европ ских зе ма ља у то вре ме спре ча ва ли Европ ску 
уни ју да де лу је као хо мо ген пре го ва рач ки ен ти тет са ја сним ци ље ви ма 
и ин те ре си ма. Европ ске ди пло ма те су до жи ве ле фи ја ско у обез бе ђе-
њу спо ра зу ма за че ти ри пред ло га за мир: План Ка ринг тон-Ку ти ље ро 
(Car ring ton-Cu ti le i ro) iz 1992. го ди не, ко ји је пред ви ђао кон фе де ра-
ци ју швај цар ског ти па, Венс-Ове нов план (Van ce-Owen) из пр о ле-
ћа 1993. го ди не , „In vin ci ble“ план из сеп тем бра 1993. го ди не и план 
Кон такт гру пе из ма ја 1994. го ди не, ко ји је пред ви ђао по де лу Бо сне и 
Хер це го ви не дуж ет нич ких ли ни ја. Пла но ве су на из ме нич но од би ја ле 
бо шњач ка или срп ска стра на. 

Крат ка ана ли за ми ров них пла но ва пре Деј то на

Венс-Ове нов план је пред ви ђао да Ср би до би ју 43% те ри то ри је. 
Ни је пред ста вљао го то во ре ше ње, већ је ну дио при вре ме но у ци љу 
сма ње ња ин тен зи те та вој них опе ра ци ја и де ми ли та ри зо вао Бо сну 

3 Adri a na Ca mi sar, Bo ris Di ec hti a reff, An Analysis of the Dayton Ne go ti a ti ons and 
Pe a ce Ac cords, the Fletcher School of Law and Di plo macy, 2005, 4. 

4 Исто, 4. 
5 Ro bert Ka plan, Bal kan Ghosts: A Jo ur ney thro ugh Hi story, New York, Vin ta ge Bo-

oks, 1993 – у овој сту ди ји Ка план об ја шња ва при мер „не ка да шње мр жње“. 
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и Хер це го ви ну. План је пред ви ђао по сто ја ње де сет пр о вин ци ја, а 
сва ка ет нич ка гру па би кон тро ли са ла по три, а све за јед но Са ра је во, 
као глав ни град са по себ ним ста ту сом. Скуп шти не би би ле за сно ва-
не на пр о пор ци о нал ном пред став ни штву, док би гу вер нер био из 
на ци је ко ја има ве ћи ну, а ви це гу вер нер из дру ге по сна зи. План је 
оне мо гу ћа вао по сто ја ње је дин стве не срп ске те ри то ри је. САД ни су 
би ле за план, па и ни су те ра ле му сли ман ску стра ну да га при хва ти. 
План ни је при хва ти ла ни срп ска стра на. И по ред убе ђи ва ња пред-
сед ни ка Ми ло ше ви ћа, Ћо си ћа и Ми цо та ки са, Скуп шти на на Па ла-
ма ни је при хва ти ла план 6. ма ја 1993. го ди не. Ово пи та ње је до шло 
и до Са ве та без бед но сти УН, али су САД уло жи ле ве то.

По том је усле дио но ви план: Уни ја три ре пу бли ке ко ја је ко нач не 
об ли ке до би ла на ен гле ском рат ном бр о ду „In vin ci ble“. То је био план 
о уни ји три ре пу бли ке (Овен-Стол тен бер гер), ко ји је био ко рак на зад 
у од но су на Венс-Ове нов план. Раз лог ова кве тврд ње ле жи у чи ње ни-
ци да је он од у стао од су ве ре не Бо сне и Хер це го ви не и вра тио се на 
Ку ти ље ров ет нич ки прин цип, утвр див ши по де лу Бо сне и Хер це го ви не 
на три на ци о нал не др жа ве. Крај њи циљ им је био при дру жи ва ње ма-
тич ним др жа ва ма. 

Ка сни ји За јед нич ки ак ци о ни план Европ ске уни је ко ме су се при-
кљу чи ле САД и Ру си ја, ис ти цао је не окон ча ње већ об у зда ва ње ра та, 
прет ње и кон тро лу ште те (da ma ge con trol), за шти ће не зо не и њи хо ву 
од бра ну из ва зду ха, уста но вље ње ме ђу на род ног кри вич ног су да, по-
ве ћа ње ме ђу на род ног при су ства на Ко со ву и Ма ке до ни ји, ка ко се рат 
не би пре ли вао ван гра ни ца Бо сне и Хер це го ви не. Пред ви ђен је сле-
де ћи омер по де ле: Бо шња ци би за у зи ма ли 33,56% те ри то ри је, Хр ва ти 
17,50%, док би Ср би за у зи ма ли 48,40%. Овај пред лог спо ра зу ма пред-
ста вљао је ти пи чан ком про мис из ме ђу САД-а и Европ ске уни је, али је 
у прак си дао сла бе ре зул та те. Бо шња ци су од би ли оба пла на и хте ли 
да на те ре ну из деј ству ју бо ље усло ве. Аме ри кан ци су (као и обич но) 
за го ва ра ли ва зду шне уда ре у ци љу ка жња ва ња бо сан ских Ср ба, док су 
се Евро пља ни то ме пр о ти ви ли. По чет ком 1994. го ди не, на кон ин ци-
ден та на са ра јев ској пи ја ци Мар ка ле, где је уби је но 68 и ра ње но 200 
љу ди, Клин тон је за пре тио срп ској стра ни ва зду шним уда ри ма уко ли-
ко сво је те шко на о ру жа ње не по ву ку 20 km од Са ра је ва. Из ове Клин-
то но ве кон ста та ци је се ви ди да је сум ња за ин ци дент па ла на срп ску 
стра ну. Ова кво осум њи ча ва ње срп ске стра не ће тра ја ти све до окон ча-
ња Деј тон ског ми ров ног пр о це са, а и ка сни је, ка ко би се ко ер зив ном 
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ди пло ма ти јом (а и ствар ним ка зне ним ме ра ма) срп ска стра на при ну-
ди ла на при хва та ње усло ва. Пр ва ме ра ко ју је Клин тон био во љан да 
спро ве де, би ла је по ме ну та Бо шњач ко-хр ват ска фе де ра ци ја. Баш та да 
су Му сли ма ни пр о ме ни ли на зив у Бо шња ке. Хр ва ти су би ли ви ше за 
кон фе де ра ци ју, али су Аме ри кан ци би ли за по де лу вла сти уну тар но ве 
фе де ра ци је са за шти том људ ских и ма њин ских пра ва и функ ци о ни са ње 
прав не др жа ве. 

По себ но се овом пла ну су прот ста вљао ге не рал Шу шак, али су 
Аме ри кан ци усло вља ва ли Хр ва те да ва њем по др шке и прет њом санк-
ци ја ма. Туђ ман, не спо со бан да се бо ри на два фр он та, при хва та пред-
лог. Овим се Бо сна и Хер це го ви на de fac to и ско ро de iure де ли ла на 
два де ла: му сли ман ско-хр ват ски и срп ски. Кан то ни би би ли за сно ва ни 
на ет ни ци те ту, а има ли би до бар део овла шће ња цен трал них орга на. 
Има ли су спо соб ност за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра. То би био 
мо дел по лу др жа ве, јер би ца рин ска, мо не тар на и дру га уни ја мо гла 
до ве сти до ан шлу са. Пре ко кон фе де ра ци је Хр ват ска би мо гла да ап-
сор бу је фе де ра ци ју, јер јој је кон фе де рал ни од нос да вао пра во ве та...6 
Ма да обе стра не ни су же ле ле спо ра зум, страх од об у ста вља ња по мо ћи 
САД-а при си лио их је да га пот пи шу. Спо ра зум је пот пи сан 18. мар-
та 1994. го ди не у Ва шинг то ну уз при су ство Клин то на, Европ ске уни-
је и Ру си је. САД су ди пло мат ски ис та кле да не же ле да скрај ну уло гу 
Европ ске уни је и Ру си је, па су због то га као по ла зну осно ву овог спо-
ра зу ма узе ле план „In vin ci ble“. 

Овај план је ко нач но у ре ше ње бал кан ског пи та ња увео САД, ста-
вио је тач ку на је дин стве ну Бо сну, чи ме је већ утрт пут за Деј тон ску 
фор му лу, а при хва та њем прин ци па ет нич ке по де ле, Aмерика је по ла-
ко сво је ста во ве при бли жи ла европ ским (Овен-Стол тен берг). На да-
ље, по др шком Бо шња ци ма и Хр ва ти ма по ла ко су изо ло ва ли Бо сан ске 
Ср бе, али, у исто вре ме, и ле га ли зо ва ли срп ска осва ја ња. Нај зад, рат 
из ме ђу Хр ва та и Бо шња ка је спре чен и оба ет ни ци те та су се усме ри-
ла ка Ср би ма, ко ји су до та да би ли вој но над моћ ни ји. И по ред од-
ре ђе ног успе ха и на прет ка, це ло куп на ми ров на ини ци ја ти ва би ла је 
„ве ли ки скок у цајт нот“, пра ва „бра ву ра али би ди пло ма ти је“ и чи ста 
ку по ви на вре ме на. Ово ни ка ко не сме да чу ди, јер је ова ква вр ста ди-
пло ма ти је ка рак те ри са ла Бу шо ву и Клин то но ву ад ми ни стра ци ју све 
до је се ни 1995. го ди не. 

6 Ко ва че вић Жи во рад, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је, „Фи лип Ви шњић“/ФПН, 
Бе о град, 2007, 116-117. 
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При бли жа ва њем у ста во ви ма из ме ђу САД-a, европ ских са ве зни-
ка и Ру си је, до ла зи до но вог ми ров ног пла на Кон такт гру пе. Њу су 
чи ни ли САД, Ру си ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска и Не мач ка. Овим 
пла ном пред ви ђе на је по де ла Бо сне на два ен ти те та: Ср би би за др жа-
ли 49% те ри то ри је, а Фе де ра ци ја 51%. Са ра је во би до би ло по се бан 
ста тус и би ло би под упра вом Ује ди ње них на ци ја. Ен кла ве у ис точ ној 
Бо сни би се пр о ши ри ле до гра ни це са Ср би јом и ско ро пре се ца ле срп-
ски ен ти тет на два де ла. Стран ка ма су да те ма пе по де ле по прин ци пу 
„узми или оста ви“. Рок за при хва та ње био је 15 да на, и уко ли ко за ра ће-
не стра не не би при хва ти ле план, уки нуо би се ем бар го на увоз оруж ја 
и стра не би би ле оста вље не да ме ђу соб но ра ту ју. 

Бо шња ци и Хр ва ти су овај план при хва ти ли 18. ју ла 1994. го ди не, 
Ми ло ше вић та ко ђе, али су бо сан ски Ср би при ста нак усло ви ли мно го-
број ним из ме на ма, што је зна чи ло од би ја ње ми ров ног пла на. По што 
план ни је био при хва ћен, Клин тон је за пре тио по ја ча њем санк ци ја пр-
о тив Ср би је, јер сам ни је мо гао да ски не ем бар го на увоз оруж ја. За ра-
ће не стра не су на ста ви ле да пре го ва ра ју на бој ном по љу. 

Сре бре ни ца и „Олу ја“ као по след ње  
упо зо ре ње за пре го во ре

По чет ком ју ла 1995. го ди не до го дио се но ви шо кант ни ин ци дент: 
Мла ди ће во осва ја ње за шти ће не ен кла ве у Сре бре ни ци и по кољ 8000 
Му сли ма на. По ли ти ка је овај ин ци дент пр о пра ти ла ле жер но ци ти ра-
ју ћи Ка ра џи ће вог за ме ни ка За ме ти цу: „Му сли ма ни су зло у по тре би ли 
ста тус Сре бре ни це као без бед но сне зо не ти ме што су за по че ли те ро-
ри стич ки на пад на срп ске ци ви ле. Ми смо у пр о те клих 35 да на има ли 
30 ци вил них жр та ва и од лу чи ли смо да за у ста ви мо ова кве ак те те ро-
ри зма.“7 За па њу ју ће је би ло то што се ни у на ред ним да ни ма и не де ља-
ма ни је о ово ме из ве шта ва ло и кон ста то ва ло да се не што дра ма тич но 
ипак до го ди ло. С дру ге стра не, за пад ни ме ди ји су о ово ме из ве шта ва-
ли као о ка та стро фи ве ка.8 На ова кво ста ње ства ри ре а го вао је фран цу-
ски пред сед ник Ши рак (Chi rac) и за пре тио чвр стом вој ном ак ци јом. 
Аме ри ка се још увек др жа ла по стра ни, јер би „аме рич ко вој но уче шће 

7 „По твр ђен пад Сре бре ни це“, По ли ти ка, 12. ју ли 1995. го ди не. 
8 По себ но су би ли ак тив ни ре пор те ри CNN Roy Gat man (Рој Гат ман) и Da vid 

Roh de (Деј вид Род). 
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пре шло кри тич ну ли ни ју и мо гло да САД уву че у ду бљи су коб не го 
што би то би ло по жељ но“. Са вет ни ци Клин то на су се сло жи ли да од-
бра ну Го ра жда тре ба оја ча ти са још 1000 вој ни ка, али не аме рич ких, а 
за вој не тру пе се још ни су сте кли усло ви. 

На кон кри зе у Го ра жду, Клин тон је ко нач но схва тио да ће мо ра-
ти да се ви ше ан га жу је у Бо сни. Опе ра ци ја „Од лу чу ју ћа сна га“ је би ла 
cor pus de lic ti на ве де не тврд ње. По што је си ту а ци ја у Бо сни пре ти ла да 
угро зи не са мо кре ди би ли тет Клин то но ве ад ми ни стра ци је, већ и ње ну 
суд би ну го ди ну и по да на пре из бо ра, Клин тон ко нач но од лу чу је да 
пре у зме вођ ство. 

Ово је по твр дио и То ни Лејк (Tonny La ke) ис ти чу ћи да САД 
мо ра ју пред во ди ти ди пло мат ске на по ре да се отво ри пре го ва рач ки 
пр о цес и то пре кра ја 1995. го ди не, јер је 1996. из бор на го ди на. Та-
ко ђе је ис та као и да кључ успе ха ле жи у об у зда ва њу бо сан ских Ср-
ба пу тем опро ба не так ти ке шта па и шар га ре пе. У штап би спа да ле 
сле де ће ме ре: отва ра ње ко ри до ра из ме ђу аеро дро ма Са ра је ва уз по-
моћ не по сред но осно ва них Сна га за бр зу ин тер вен ци ју9, но ви ул ти-
ма тум НА ТО-а за зо ну без те шког на о ру жа ња око Са ра је ва, тај но 
до ста вља ње оруж ја Бо шња ци ма, на пу шта ње олак ша ња санк ци ја Ми-
ло ше ви ћу, из вла че ње из ис точ них ен кла ва ми ров них ми си ја. Кључ на 
прет ња Ср би ма у од су ству са рад ње би ло би ма сов но бом бар до ва ње, 
а Бо шња ци ма да ће САД на пу сти ти ре ги он и оста ви ти их са ме да се 
бо ре пр о тив Ср ба (lift and le a ve). Као шар га ре пе би по слу жи ли: мо-
ди фи ко ва ње ма па кон такт гру пе, пре пу шта ње ис точ них ен кла ва пр-
о ши ри ва њем ко ри до ра у По са ви ни ра ди по ве зи ва ња де ло ва те ри то-
ри је бо сан ских Ср ба у за ме ну за кон тро лу Фе де ра ци је над Са ра је вом 
и до дат ним те ри то ри ја ма цен трал не Бо сне, омо гу ћа ва ње ауто но ми је 
за бо сан ске Ср бе кр оз мо гућ ност ре фе рен ду ма за две до три го ди не 
и нео-Мар ша лов план за Бо сну.10 

На осно ву све га на ве де ног, мо гли би смо ре ћи да се по ли ти ка 
САД-а пре ма Бо сни сво ди ла на три кључ не ства ри:

−  же ља да се на те ре ну ус по ста ви но ва рав но те жа сна га у ко јој би 
бо сан ски Ср би из гу би ли вој ну пред ност,

9 Ове сна ге су осно ва не на ин тер вен ци ју Жа ка Ши ра ка, као ре ак ци ја на не-
е фи ка сност ми ров не ми си је у Бо сни. Ra pid Re ac tion For ces би ле су са ста вље не од 
бри тан ских и фран цу ских арми ја и основ ни за да так им је био за шти та „пла вих шле-
мо ва“ у Бо сни. 

10 Жи во рад Ко ва че вић, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је ...., оп. цит., 134. 
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−  да се бом бар до ва њем при ну де бо сан ски Ср би и пред сед ник Ми-
ло ше вић да при хва те пре го во ре и,

−  да се убе де европ ски и ру ски са ве зни ци да је до шло вре ме да се 
рат окон ча.

По чет ком ав гу ста 1995. го ди не до ла зи до опе ра ци је „Олу ја“ и пот-
пу ног сло ма Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. Ова опе ра ци ја се ни је сма-
тра ла нео че ки ва ном, јер је би ло оп ште по зна то да Туђ ман ни је крио 
сво је пла но ве. По сле ви ше не дељ них при пре ма, пр во је до шло до хр-
ват ске офан зи ве у Бо сни у ци љу одва ја ња бо сан ских и кра ји шких Ср-
ба. Са ма опе ра ци ја би ла је енорм но ску па уз утро шак око 5,5 ми ли-
јар ди до ла ра, јер је под ра зу ме ва ла ре ор га ни за ци ју и мо дер ни за ци ју 
хр ват ске вој ске уз уче шће аме рич ке фир ме Mi li tary Pr o fes si o nal Re so ur
ces Inc, ко ја је у Хр ват ску по сла ла ве ћи бр ој пен зи о ни са них офи ци ра да 
оба ве тај по сао.11 

По ло жај Срп ске Кра ји не био је не по во љан и она је при хва ти ла све 
усло ве Би ла и Стол тен бер га, ко ји су из ри чи то би ли за пре кид су ко-
ба. Ме ђу тим, хр ват ска стра на ни је би ла за пре кид и за не пот пи си ва ње 
спо ра зу ма кри ви цу је ба ца ла на срп ску стра ну. Шта ви ше, Туђ ман је 
био то ли ко ба хат да ни је же лео да раз го ва ра ни са Бу тро сом Га ли јем 
(Bo u tros Gha li), та да шњим Ге не рал ним се кре та ром свет ске орга ни за-
ци је. С дру ге стра не, ни Ми ло ше вић ни је имао ја сан став пре ма су ко-
бу. Ве ро вао је у чи ње ни цу да „Туђ ман не ће да на пад не“. У САД-у су 
је ди но Ол брај то ва и Хол брук би ли за рат ну оп ци ју. 

САД ни су би ле за рат, али ни су ни од луч но осу ди ле при пре му Хр-
ват ске за офан зи ву. Пи тер Гал брајт је јед ном при ли ком ре као да „је 
за бри нут због при пре ма ња офан зи ве у сек то ри ма Југ и Се вер“. Ме ђу-
тим, ње го во из ла га ње ни је за вр ше но прет њом санк ци ја ма ка ко је за-
вр ша ва но у по гле ду за у зи ма ња ста ва пре ма срп ској стра ни. Туђ ман је 
ову ко ле бљи вост схва тио као зе ле но све тло за офан зи ву. Је ди но на че-
му је Аме ри ка ин си сти ра ла је сте чи ње ни ца да то бу де блиц криг. Хол-
бру ку је овај рат од го ва рао у ње го вој стра те ги ји за пре го во ре. 

Ве за но за по моћ Ми ло ше ви ћа кра ји шким Ср би ма, ис по ста ви ло се 
да је бо ја зан САД-а би ла бес пред мет на. Ми ло ше вић их је „пу стио низ 
во ду“, јер они „по др жа ва ју кри ве во ђе“. Ово са мо по твр ђу је чи ње ни цу 
да је Ми ло ше вић био спре ман да жр тву је срп ске те ри то ри је за рад уки-
да ња санк ци ја. Ка сни је ће ово би ти ве о ма ва жан сег мент у стра те ги ји 

11 Исто, 139. 
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Хол бру ка у Деј то ну, јер се зна ло да ће Ми ло ше вић на пу сти ти и бо сан-
ске Ср бе. Овим по чи ње оче ки ва на пр о ме на рав но те же сна га у Срп ској 
Кра ји ни, а ка сни је и у Бо сни. 

Је ди ни ко ји је офи ци јел но осу дио „Олу ју“ био је Карл Билт (Karl 
Bu ilt). Он је ис та као „да Евро па мо ра би ти спрем на за но ву ху ма ни тар-
ну тра ге ди ју“. Упо ре дио је ет нич ко чи шће ње Ср ба у Кра ји ни са оним 
Че че на у Ру си ји и Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји. Уко ли ко се Туђ ман 
не осу ди, он да то не тре ба чи ни ти ни са Ми ло ше ви ће вом по ли ти ком 
на Ко со ву и Ме то хи ји. Олу ја је, ипак, пред ста вља ла ет нич ко чи шће-
ње, о че му све до че ко мен та ри у Ва шинг тон По сту и Њу јорк Тај мсу, 
а по се бан ути сак оста вио је из ве штај По сма трач ке ми си је Европ ске 
за јед ни це у ко ме се го во ри ло о „ши ро кој де ва ста ци ји, уби ја њу и за-
стра ши ва њу ци ви ла, пљач ки го то во свих ку ћа и па ље њу мно гих у сек-
то ру Југ“.12 Хр ват ска вла да је под при ти ском ухап си ла 70 по ли ца ја ца, 
65 вој ни ка и 260 ци ви ла, али они ни су суд ски ни кри вич но го ње ни.13 

По сле ди ску си ја у Са ве ту без бед но сти УН, Сре бре ни ца и „Олу ја“ 
су ко нач но об је ди ње не у јед ну Ре зо лу ци ју бр. 1099, ко ја „ни ти одо бра-
ва ак ци ју 'Олу ја' ни ти је осу ђу је“. Де кла ра тив но се осу ђу је гра на ти ра-
ње ци вил них ци ље ва, осу ђу ју не при хва тљи ви ак ти хр ват ске вој ске пр-
о тив ми ров них сна га, од Хр ват ске се тра жи да по шту је пра ва Ср ба да 
оста ну, оду или без бед но се вра те. Хр ва ти су овом Ре зо лу ци јом би ли 
за до вољ ни, јер она ни је до ве ла у пи та ње ле ги ти ми тет „Олу је“. За пад не 
ди пло ма те су „жа ли ли због по бе де си ле над пре го во ри ма“ али за ову 
ак ци ју ни су санк ци о ни са ли Хр ват ску. 

Ка кав је ути цај има ла „Олу ја“ на по то ње ста во ве Хол бру ка при ли-
ком пре го во ра у Деј то ну? „Олу ја“ је за Хол бру ка пред ста вља ла пра ви 
али би (као и ње го ва ди пло ма ти ја) за да љу за јед нич ку ак ци ју Бо шња-
ка и Хр ва та пр о тив Ср ба у Бо сни, ка ко би се ство ри ли но ви од но си у 
по се до ва њу те ри то ри је – ка ко би фак тич ко ста ње при бли жно од го ва-
ра ло ствар ном (ка сни је пре го ва рач ком). Хол брук ни је био за пре кид 
ва тре у Бо сни, што ће му ка сни је мно ги и за ме ри ти при ли ком тра ја ња 
пре го во ра. 

На дах ну те успе хом „Олу је“, хр ват ско-бо шњач ке сна ге су от по че ле 
офан зи ву пр о тив Мла ди ће вих сна га у Бо сни, осла бље них тр о не дељ ним 
бом бар до ва њем НА ТО-а и за у зе ле Јај це, До њи Ва куф и при бли жи ле се 

12 Ma rio No bi lo, Hr vat ski fe niks, Di plo mat ski pr o ce si iza za tvo re nih vra ta 1990
1997, Na klad ni za vod Glo bus, Za greb, 2000, 489.

13 Исто, 490. 
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Ба ња Лу ци на 17 ки ло ме та ра. За у зе те су све хи дро е лек тра не на Вр ба-
су, а Ба ња Лу ка је би ла пу на из бе гли ца. Хол брук је же лео да се за у зму и 
Сан ски Мост, При је дор и Бо сан ски Но ви, ка ко би фак тич ка си ту а ци ја 
од го ва ра ла оној ко ју је ми слио да ис пре го ва ра. 

С дру ге стра не, уме ре ни ји Кри сто фер био је за об у ста вља ње опе-
ра ци ја и не на па да ње Ба ња Лу ке, јер би то иза зва ло ху ма ни тар ну ка-
та стро фу са ви ше од 300.000 из бе гли ца. САД ни су ни ка ко же ле ле да 
из гу бе Ми ло ше ви ћа као пре го ва ра ча, јер би на ње го во ме сто мо гао да 
до ђе не ко још ра ди кал ни ји. До ујед на ча ва ња ста во ва је ипак до шло, 
јер је Ба ња Лу ка би ла ви ше за Деј тон од Па ла. У по гле ду овог пи та ња 
су се, пр о сто не ве ро ват но, сло жи ли Изет бе го вић и Ми ло ше вић. 

Крај њи ре зул тат на ве де не офан зи ве би ла је но ва ма па на ко јој од-
нос сна га ви ше ни је био 70% пре ма 30% у ко рист бо сан ских Ср ба, не-
го при бли жно 50% пре ма 50%. Већ на овом ста ди ју му је би ло ја сно 
да ће се, уз при ста нак Ми ло ше ви ћа, но ви спо ра зум при хва ти ти. При-
ти сак на срп ску стра ну је из вр шен и 30. ав гу ста 1995. го ди не ка да су 
бом бар до ва ни срп ски по ло жа ји у опе ра ци ји под на зи вом „Од ме ре на 
си ла“. То је би ла до та да нај ве ћа вој на ак ци ја у исто ри ји НА ТО-а – из-
ве де но је 3400 бор бе них ле то ва и 750 на па да на 56 ци ље ва на зе мљи.14

При пре ма и ток Деј тон ског ми ров ног пр о це са

Основ на ствар ко ја је до ми ни ра ла при ли ком при пре ме ми ров-
не кон фе рен ци је са сто ја ла се у чи ње ни ци да су све стра не мо ра ле да 
при хва те за кљу чак да су ис цр пље не све мо гућ но сти ре ша ва ња су ко ба 
пу тем ра та. Оне су мо ра ле убе ди ти се бе да је је ди ни из лаз у по ли тич-
ком спо ра зу му. До та да су све стра не би ле убе ђе не да до оства ри ва ња 
сво јих ци ље ва мо гу до ћи вој ном по бе дом – бо сан ски Ср би на осно ву 
вој не пре мо ћи и већ по стиг ну тих осва ја ња; бо сан ски Хр ва ти и Бо-
шња ци на осно ву оче ки ва ња да ће ме ђу на род на за јед ни ца ин тер ве ни-
са ти пр о тив бо сан ских Ср ба бом бар до ва њем и пру жа ти им ло ги стич-
ку по др шку. 

Ме ђу тим, у је сен 1995. го ди не ко нач но су се ство ри ли усло ви да се 
при сту пи пре го во ри ма (уз не из бе жну уло гу ко ер зив не ди пло ма ти је): 

−  све стра не су ко нач но схва ти ле да ви ше ни је дан је ди ни циљ не 
мо гу да оства ре на бој ном по љу и,

14 Жи во рад Ко ва че вић, Аме ри ка и рас пад Ју го сла ви је ...., оп. цит., 148.
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−  САД су ко нач но ре ши ле да узму це лу ствар у сво је ру ке и да 
ауто ри те том и мо ћи јед не су пер си ле на те ра ју ра ту ју ће стра не да 
при хва те пре го во ре. 

Са ма при пре ма за пре го во ре тра ја ла је два ме се ца. САД су се 
за њих до бро спре ми ле и ни ка ко се ни је мо гло де си ти да пре го во-
ри до жи ве фи ја ско, ка ко је то већ био слу чај са де се так прет ход них 
ми ров них ини ци ја ти ва. У пре го во ри ма су ак тив но уче ство ва ли Туђ-
ман, Ми ло ше вић, Изет бе го вић и Хол брук. Сви оста ли су би ли фор-
мал ни уче сни ци. Европ ске си ле су се са овим сло жи ле, са мо им је 
сме та ло то што се Хол брук о све му до го во рио са стра на ма у пре го-
во ри ма а тек ка сни је њих оба ве шта вао. Је ди ни усту пак ко ји је учи-
нио Јељ ци ну био је до ла зак сва три пред сед ни ка у Мо скву пре по-
чет ка Деј тон ског ми ров ног пр о це са, јер је Хол бру ку тре ба ла ру ска 
по др шка. 

Зва нич ни ци САД-а су до ста вре ме на и пре го ва рач ке стра те ги је и 
так ти ке уло жи ли да би убе ди ли стра не у су ко бу и европ ске са ве зни ке 
са Ру си јом да сед ну за пре го ва рач ки сто. Ме ђу тим, то ни је би ло све. 
Тре ба ло је уса гла си ти ста во ве аме рич ке ад ми ни стра ци је и Кон гре са. 
Ова уну тра шња сaгласност би ла је ве о ма бит на јер је умно го ме ути-
ца ла на ефи ка сност пре го во ра. Глав ни пре го ва рач ко ји је тре бао да 
обра зу је esprit de corp гру пе био је по ме ну ти Хол брук. По себ но је би ло 
те шко до би ти по др шку Кон гре са, ко ји ни је же лео пр о то ко лар ну већ 
ак тив ну уло гу. 

По сле мно го на те за ња усво је ни су сле де ћи прин ци пи за раз го во ре: 
− при зна ва ње по сто је ћих гра ни ца Бо сне и Хер це го ви не,
−  ства ра ње два ен ти те та уну тар Бо сне и Хер це го ви не – Фе де ра ци-

је и ре ги о на бо сан ских Ср ба (Ре пу бли ка Срп ска) по па ри те ту 
51% пре ма 49%, ко ји је пред ло жи ла Кон такт гру па као основ за 
ре ше ње,

−  пра ва ен ти те та да ус по ста ве „па ра лел не спе ци јал не од но се и ве зе“ 
са су сед ним др жа ва ма, 

− оба ве за по што ва ња стан дар да основ них људ ских пра ва и сло бо да.15

Та да се ни је го во ри ло о ма па ма, јер је Хол брук знао да би то угро-
зи ло пре го ва рач ки пр о цес. За ме сто пре го ва ра ња ода бра на је нај ве ћа 
ва зду хо плов на ба за у САД – Деј тон, ко ји је био ма ло уда ље ни ји од Ва-
шинг то на, у ци љу из бе га ва ња ме диј ских спе ку ла ци ја. 

15 Исто, 153. 
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Из на ве де ног се ви ди да ће глав ну реч у пре го во ри ма во ди ти 
Хол брук. Та ко је и би ло. Оно што је пр во мо рао да учи ни би ло је по-
јед но ста вље ње са мог пре го ва рач ког пр о це са са фор мал не и су штин-
ске стра не. 

По што су при пре ме за ње га, а и сам пр о цес, би ли до ста сло же ни, 
Хол брук је при сту пио осми шља ва њу мо ду ла пре го ва ра ња у ци љу пре-
ва зи ла же ња струк ту рал не сло же но сти. Сло же ност се са сто ја ла у не ко-
ли ко глав них иза зо ва пре го ва рач ког пр о це са:

− Хол брук је мо рао да за у ста ви кр ва ви рат,
−  тре бао је да оси гу ра без бед но по вла че ње ми ров них сна га Ује ди-

ње них на ци ја ко је су бо сан ски Ср би др жа ли као та о це и,
−  тре бао је да осми сли при хва тљи ву по де лу Бо сне ка ко се она не 

би да ље цеп ка ла и би ла под ло жна до дат ним су ко би ма.
Основ не пре пре ке до ла же њу до пре го ва рач ког спо ра зу ма би ле су 

сле де ће:
−  пси хо ло шка пре пре ка ко ја је пр о из и ла зи ла из су ко ба ко ји је во-

дио крај ње ни ском ни воу уза јам ног по ве ре ња из ме ђу пре го ва-
рач ких стра на,

−  дру га би се од но си ла на си ту а ци ју у ко јој би сва ка стра на ра-
чу на ла на ве ли ке гу бит ке, а ни јед на од њих не би мо гла до би ти 
при ме ном си ле, што је де гра ди ра ло це ло куп ни труд за окон ча ње 
су ко ба и,

−  по след ња пре пре ка од но си ла би се на струк ту рал ну сло же ност 
са мог пре го ва ра ња. Оно је укљу чи ва ло мно га спор на пи та ња и 
ра зно род ни бр ој пре го ва рач ких стра на – те ри то ри ја, овла да ва-
ње ин сти ту ци ја ма, ме ха ни зми при ме не и оста ло.16

Што је ви ше пре го ва ра ча укљу че но у сам пр о цес, то зна чи да 
тре ба арти ку ли са ти ви ше ин те ре са, што опет ства ра те шко ће у по-
сти за њу спо ра зу ма. Основ ни пред у слов успе шног пре го ва рач ког 
пр о це са је сте овла да ва ње на чи ном при ку пља ња ин фор ма ци ја о ин-
те ре си ма сва ке стра не. Ка ко је Деј тон ски пре го ва рач ки пр о цес био 
ви ше стру ко сло жен, он да су са мо овла да ва ње ин фор ма ци ја ма и њи-
хо ва пре ра да би ли ве о ма те шки. Уго вор не стра не су се на шле у не кој 
вр сти ре бу са, тре ба ле су да „ре ша ва ју укр ште ни це, где се стран ка ма 

16 Mic hael Wat kins, „A Stra te gic Sim pli fi ca tion: To ward a The ory of Mo du lar De-
sign in Ne go ti a tion“, In ter na ti o nal Ne go ti a tion, The Net her lands: Klu wer Low In ter na-
ti o nal, 2003, 153. 
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као трик на ме та ло на ла же ње ре ше ња ко је тре ба да арти ку ли ше њи-
хо ве кон вер гент не и ди вер гент не ин те ре се.17 

Је дан од на чи на по јед но ста вље ња пр о це са пре го ва ра ња би ло је и 
ства ра ње ко а ли ци ја, јер се та ко бр ој ин те ре са и по зи ци ја сма њу је на 
ра зум ну ме ру. По треб но је на пра ви ти рав но те жу из ме ђу ко о пе ра тив-
не „по бед нич ке“ ко а ли ци је и кон фликт не „бло ки ра ју ће“. Под сти ца-
њем пр ве а мар ги на ли зо ва њем дру ге мо же се до ћи до же ље ног ци ља. 
Овом так ти ком се слу жио и Хол брук.

Пр ви ко рак ко ји је Хол брук пред у зео у по јед но ста вље њу струк-
ту ре у Бо сни био је ује ди ње ње За па да под ре ђи ва њем кључ них европ-
ских уче сни ка кон тро ли пр о це са ко ји су вр ши ле САД. Обра зо ва ње 
Кон такт гру пе ишло је у при лог прет ход но на ве де ног ста ва. Ма да је 
и у са мој Кон такт гру пи би ло те шко до ћи до кон сен зу са, Хол брук 
је ма ни ром ве штог ди пло ма те ус пео да ује ди ни по зи ци је и до би је 
по др шку НА ТО-а (као ефи ка сно прак тич но сред ство ко ер зив не ди-
пло ма ти је). С дру ге стра не, европ ске си ле ни ка ко ни су мо гле ви ше 
да иза зи ва ју САД, јер им прет ход ни ми ров ни спо ра зу ми ни су да ва ли 
кре ди би ли тет. 

Дру ги ва жан ко рак у Хол бру ко вој стра те ги ји био је из вла че ње 
пред но сти из но во о бра зо ва не Бо шњач ко-хр ват ске фе де ра ци је. Иако 
је то би ла ве о ма крх ка тво ре ви на због из ра жај них раз ли ка из ме ђу Бо-
шња ка и Хр ва та, Хол брук је чвр сто по др жао, јер је знао да је ује ди ње-
на опо зи ци ја би ла од су штин ске ва жно сти у ци љу бор бе пр о тив Ср ба 
и по сти за ња рав но те же сна га и убр за ња пр о це са са зре ва ња.18 

Нај зад, Хол брук је, ка ко је већ на ве де но, те жио да се су прот ста ви 
бес ком про ми сном ста ву бо сан ских Ср ба, ти ме што је убе ђи вао срп-
ског пред сед ни ка Ми ло ше ви ћа да при хва ти по ну ђе не усло ве у ци љу 
убла жа ва ња и ко нач ног ски да ња санк ци ја. Упра во од тог тре нут ка, 
Ми ло ше вић је по чео да го во ри у име Ср ба са Па ла. 

По што је на по чет ку пре го во ра би ло мно го те шко ћа (по себ но 
оних ве за них за те ри то ри јал не зах те ве), Хол брук је усво јио стра те ги ју 
„по де ле и ре до сле да“, та ко што је днев ни ред по де лио на по де ле мен те 

17 Fen Ol sen Hamp son, „Bar ri ers to Ne go ti a tion“ in In ter na ti o nal Mul ti la te ral Ne
go ti a tion, Bal ti mo re, John Hop kins Uni ver sity Press, 29; нав. пре ма: Adri a na Ca mi sar, 
Bo ris Di ec hti a reff, An Analysis of the Dayton Ne go ti a ti ons and Pe a ce Ac cords, the Fletcher 
School of Law and Di plo macy, 2005, 11.

18 Mic hael Wat kins, „Stra te gic Sim pli fi ca tion: To ward a The ory of Mo du lar De-
sign in Ne go ti a tion”, In ter na ti o nal Ne go ti a tion, Klu wer Law In ter na ti o nal, 2003, 160. 
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и о њи ма пре го ва рао се па рат но.19 Због то га је ње гов пр ви циљ био из-
деј ство ва ње спо ра зу ма о ску пу прин ци па о ко ји ма се при ме ре но рас-
пра вља ло са основ ним ин сти ту ци о нал ним аран жма ни ма – при зна ње 
Бо сне у ње ним по сто је ћим гра ни ца ма, при хва та ње ства ра ња два ен ти-
те та у окви ру Бо сне, омо гу ћа ва ње сва ком ен ти те ту да ус по ста ви од-
но се са су се ди ма и обез бе ђе ње по што ва ња људ ских пра ва и сло бо да.

Хол брук је тр пео и кри ти ке, али се успе шно но сио са њи ма. 
Мно ги су му за ме ра ли што ни је дао при о ри тет пре ки ду ва тре, па 
тек он да пре го во ри ма. Хол брук је ис та као „да би тра га ње за пре ки-
дом ва тре у та ко ра ној фа зи пре го во ра мо гло да за ком пли ку је крај-
њи циљ кон фе рен ци је, а она се са сто ја ла у обез бе ђи ва њу ду го роч-
ног ми ра у Бо сни“.20 

Сле де ћи Хол бру ков циљ био је уки да ње оп са де Са ра је ва. Пу тем 
сво је оми ље не ко ер зив не ди пло ма ти је (прет њом бом бар до ва њем) 
ус пео је да при ну ди Ср бе да пот пи шу спо ра зум о по вла че њу. Да љи 
ко рак са сто јао се у функ ци о ни са њу два ен ти те та у Бо сни. То је под-
ра зу ме ва ло сле де ће: бу ду ћа власт у Бо сни, пре да ност де мо крат ским 
из бо ри ма два ен ти те та под ме ђу на род ним над зо ром и зах тев за над-
зо ром над уса гла ше но шћу са спо ра зу мом. Ка да је све ово обез бе дио, 
Хол брук је сма трао да се мо же го во ри ти о пре ки ду ва тре. Ме ђу тим, 
са да су се, пот по мог ну ти истим Хол бру ком, бо сан ски Му сли ма ни 
оку ра жи ли и же ле ли још до би та ка на бој ном по љу. Ни ка ко ни су хте-
ли да од ло же оруж је. Ме ђу тим, ко ер зив на ди пло ма ти ја је по ма ло ва-
жи ла и за њих: од мах им је за пре тио об у ста вља њем по мо ћи, чи ме би 
иона ко ја ча срп ска стра на од мах за у зе ла пре ко 50% те ри то ри је. Бо-
сан ски му сли ма ни су та ко ђе мо ра ли да при хва те чи ње ни цу да је пре-
го вор нај бо ља ал тер на ти ва. 

Пре го ва рач ке по зи ци је, дра ма тич ни обр ти  
и ре зул та ти Деј то на

Аме рич ки зва нич ни ци су уна пред ра чу на ли на ја чи ну пре го ва рач-
ке по зи ци је сва ке од стра на у пре го во ри ма и пр о ни кли у оче ки ва ња 
сва ке од њих. 

19 Исто, 161. 
20 Mic hael Wat kins, „Get ting to Dayton. Ne go ti a ting and End to the War in Bo-

snia“, HBS Ca se No 1-800-134, Cam brid ge, Har ward Bu si ness School, 1999, 17. 
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Бо шњач ка стра на би ла је уве ре на да има нај ја чу пре го ва рач ку по-
зи ци ју: она је се бе сма тра ла жр твом срп ске агре си је и има ла по др шку 
Кон гре са (Ре пу бли кан ци), док је Клин тон мо рао да во ди ра чу на о по-
др шци бо га тих ислам ских зе ма ља. Изет бе го вић је био све стан ова кве 
си ту а ци је и упор но се бо рио за оства ре ње свог глав ног ци ља: по ни-
ште ње ре зул та та срп ских осва ја ња и цен тра ли за ци ја вла сти у Са ра је ву. 

Хр ват ска по зи ци ја ни је би ла ја ка, али је би ла ко мот на. За Туђ ма на је у 
том тре нут ку нај ва жни је би ло пи та ње ис точ не Сла во ни је. Хтео је да је по-
вра ти под су ве ре ни тет Хр ват ске и ство ри ет нич ки чи сту Хр ват ску („Олу-
ја“). Та ко ђе је же лео кон тро лу хр ват ског де ла у Бо сни и Хер це го ви ни. 

По ло жај Ми ло ше ви ћа био је нај те скоб ни ји. Ту си ту а ци ју по гор-
ша ва ли су и прет ход на офан зи ва Бо шњач ко-хр ват ских сна га и НА ТО 
бом бар до ва ње. Ми ло ше вић је за рад уки да ња санк ци ја мо рао би ти 
спре ман на но ве уступ ке. У пр ви план му је би ла пр о ме на сли ке о се би 
– од агре со ра ка ми ро твор цу. За ла гао се за фак тич ко ста ње, да вој ске 
бу ду за у ста вље не он де где су се за те кле. Био је за при зна ње Бо сне и 
Хер це го ви не, али и за ве ћу де цен тра ли за ци ју вла сти. 

Хол брук је на ста вио са сво јом за цр та ном ко ер зив ном ди пло ма ти-
јом. За ње га је „био бо љи ви со ко за цр та ни циљ од сла бог ком про ми са“. 
Тре ба на по ме ну ти и то да лич ни од но си уну тар пре го ва рач ких стра на 
ни су би ли на нај ви шем ни воу (Си лај џић пре ма Ша ћир бе ју и Ми ло ше-
вић пре ма Ка ра џи ћу). 

То ком пре го во ра до ла зи ло је до дра ма тич них обр та. Да не би до-
шло до кра ха пре го ва рач ког пр о це са, Аме ри кан ци су при бе га ва ли 
свим вр ста ма при ти са ка, уве ра ва ју ћи де ле га ци је да ће их пр о гла си ти 
лич но од го вор ним у слу ча ју не у спе ха пре го во ра. 

То ком пре го во ра до шло је до јед не нео че ки ва не си ту а ци је: Ми ло-
ше вић је усту пио Са ра је во и ти ме удео у ко рист Фе де ра ци је по рас тао 
на 55%. Ме ђу тим, ка да је уви део пр о пуст, тра жио је би ло шта са мо да 
оста не прет ход ни омер 51% пре ма 49%. Си лај џић је пред ло жио Ср би-
ма рет ко на се ље ни пла нин ски део око Кљу ча. Да пр о блем бу де још ве-
ћи, то под руч је је осво ји ла хр ват ска вој ска и Гра нић ни је хтео да учи ни 
та кав усту пак. Аме ри кан ци су на те ра ли Изет бе го ви ћа да и он не што 
усту пи, што је овај од био. На ста ло је ин тен зив но убе ђи ва ње, по себ но 
Туђ ма на. До спо ра зу ма са Хр ва ти ма је до шло за хва љу ју ћи же сто кој ин-
тер вен ци ји Клин то на. Остао је још Изет бе го вић. Ње га је Кри сто фер 
упо зо рио ре чи ма: „Го спо ди не пред сед ни че, искре но сам раз о ча ран 
због сит ни ча вог, не ре ал ног и по вр шног на чи на на ко ји сте ви и ва ша 
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де ле га ци ја при шли пре го во ри ма. Ваш од го вор мо ра мо има ти за је дан 
сат...“.21 Бо шња ци су ово упо зо ре ње схва ти ли озбиљ но и мо гућ ност 
сно ше ња од го вор но сти за не у спех пре го во ра, али су при ста нак усло-
ви ли до би ја њем Брч ког, што је био пот пу но нов мо ме нат. Пре ти ла је 
опа сност скла па ња спо ра зу ма са мо са Туђ ма ном и Ми ло ше ви ћем. 

На сце ну је по но во сту пио Ми ло ше вић и при хва тио арби тра жу за 
Брч ко, чи ме је спа сао пре го во ре. Ова чи ње ни ца са мо по твр ђу је на шу 
прет по став ку да је Ми ло ше ви ћу би ло нај ви ше до спо ра зу ма, што би му 
омо гу ћи ло да иза ђе из изо ла ци је. Он је до био на реј тин гу, али је осла био 
по зи ци ју бо сан ских Ср ба, што је иза зва ло бур ну ре ак ци ју на Па ла ма. Уз 
још ве ћи при ти сак Аме ри ке и уз ко о пе ра тив ност Ми ло ше ви ћа, нај о се-
тљи ви је пи та ње (те ри то ри ја) би ло је ре ше но у оме ру 51% пре ма 49%. 

Ре зул та ти Деј то на би се мо гли оква ли фи ко ва ти као успе шни. Ме-
ђу тим, оно што ће пред ста вља ти пр о блем би ће ње го во спро во ђе ње. 
По де ла Бо сне је омо гу ћи ла да оба ен ти те та има ју за о кру гље не те ри-
то ри је и при ступ мо ру. Бо шња ци су до би ли ко ри дор ши ри не 8 ки ло-
ме та ра ко ји по ве зу је Са ра је во и Го ра жде, а бо сан ски Ср би су за др жа-
ли Же пу и Сре бре ни цу и до би ли по са вин ски ко ри дор ко ји по ве зу је 
ис точ ни и за пад ни део Ре пу бли ке Срп ске. Ста тус Брч ког ни је ре шен 
у Деј то ну, већ је од лу ка оста вље на арби тра жи. Са ра је во је са пред гра-
ђи ма по ста ло је дин ствен град под кон тро лом вла де у ње му. Ис точ на 
Сла во ни ја је вра ће на под су ве ре ни тет Хр ват ске. Ути ца ји Хр ват ске и 
Ср би је на свој на род у Бо сни и Хер це го ви ни су по ста ли ле ги тим ни 
пу тем ус по ста вља ња спе ци јал них ве за. Цен трал на власт ни је би ла ја ка 
уз дис пер зи ју др жав них атри бу та пу тем кан то на ли за ци је. 

Оно што је Деј тон ски ми ров ни спо ра зум ус пео да оства ри то је 
за у ста вља ње за стра шу ју ћег ра та. На то ме тре ба ода ти при зна ње свим 
стра на ма у пре го во ри ма. Ме ђу тим, на мет нуо је и но во пи та ње: да ли је 
бу дућ ност Бо сне и Хер це го ви не у ин те гра ци ји или по де ли? 

Ци ти ра на де ла
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Sr đan SLO VIć

DAYTON’S PE A CE AC CORD

– Hi sto ric bac kgro und, pre pa ra tion, and Re sults –

Sum mary

Alt ho ugh it had had so me draw backs, Dayton’s Pe a ce Ac cord was to be a 
suc cessful one due to the fol lo wing re a sons:

Firstly, USA fi nally re a li sed they had been the cru cial fac tor of war en ding 
in Bo snia and Her ze go vi na, ot her wi se the ir cre di bi lity as the gre at po wer wo uld 
be put in to qu e sti on.

Se condly, Cr o a tian mi li tary ope ra tion cal led „Olu ja“ („Storm“) and rut-
hless bom bing of Ser bian tar gets in Bo snia and Her ze go vi na chan ged ba lan ce of 
po wer and cre a ted fac tual fun da ment for ne go ti a tion on ter ri to rial di vi sion by 
dra wing of fu tu re maps on the fi eld.

Thirdly, Mi lo se vic fi nally re a li sed Serbs fr om Bo snia we re a pri mary ob stac-
le to ward the lif ting of in ter na ti o nal san cti ons and set free iso la tion.

Fo urthly, Ame ri can ad mi ni stra tion ga ve a full fre e dom to the main ne go ti a-
tor Hol bro o ke to lead the ne go ti a ti ons. 

Fi nally, Dayton’s Pe a ce Ac cord ma na ged to en su re the ce a se of fi re, which 
was the gre a test ac hi e ve ment of it. On the ot her hand, it co uld not gi ve the an swer 
to the qu e sti on of the fu tu re of Bo snia and Her ze go vi na eit her it is in in te gra tion 
or se pa ra tion. The ba sic pr o blem which is go ing to ap pe ar du ring its im ple men-
ta tion will in clu de na tion bu il ding pr o cess on the ru ins of the war. This is be ca u se 
the abo ve men ti o ned pr o cess is in flu en ced by do me stic po li ti cal for ces, con si de-
ra ti ons and di lem mas be si des strong in ter na ti o nal ci vic and mi li tary pre sen ce. In 
this po int co er ci ve di plo macy has pr o ven to be un suc cessful. It might be rung off. 

Key words: Dayton, ne go ti a ti ons, bel li ge rent par ti es, Hol bro o ke, gre at po-
wers, Ko so vo and Me to hia, Bo snia and Her ze go vi na. 

Рад је пре дат 14. ок то бар 2011. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.



Дејтонски мировни споразум 353

С
О
Ц
И
О
Л
О
Г
И
Ј
А





Ива на АРИ ТО НО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на-Ле по са вић

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СВА КО ДНЕ ВИ ЦЕ  
ЖЕН СКЕ ПО ПУ ЛА ЦИ ЈЕ У СРП СКОМ  

ДРУ ШТВУ**

(Усме ре ност на Ко со во и Ме то хи ју)

Ап стракт: У ра ду је ука за но на при сут ност ка те го ри је сва ко днев ног 
жи во та же на у ра до ви ма со ци о ло га (по сред но исто ри ча ра и ан тро по ло га) у 
срп ском дру штву. Раз ли чи те, као по пра ви лу, тур бу лент не дру штве не про ме-
не ука зу ју на не јед на ку за сту пље ност ис тра жи ва ња сва ко днев ног жи во та, тим 
пре што се ду го сма тра ло да со ци о ло ги ја про у ча ва „ва жне дру штве не до га-
ђа је“. Што су дру штве не про ме не би ле тур бу лент ни је, ка те го ри ја сва ко дне-
ви це до би ја ла је на ак ту ел но сти, бу ду ћи да сфе ра при ват но сти ап сор бу је све 
дру штве не про ме не. Оту да не чу ди да је нај ве ћи број ра до ва у ча со пи си ма, 
збор ни ци ма ра до ва, мо но гра фи ја, об ја вљен у по след ње две де це ни је, ка да је 
при вре ме ност по ста ла реч ко јом је нај лак ше опи са ти сва ко днев ни жи вот у 
Ср би ји. То нас на во ди на за кљу чак да ће у бу дућ но сти тран сфор ма ци ја сва-
ко дне ви це (же на) и да ље би ти ак ту ел на те ма у со ци о ло ги ји срп ског дру штва. 

Кључ не ре чи: сва ко днев ни жи вот, же не, по ро ди ца, срп ско дру штво, 
пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја, еман ци па ци ја, Ко со во и Ме то хи ја.

Увод

Сва ко днев ни жи вот ду го је био за не ма ре на ка те го ри ја ис тра жи-
ва ња у со ци о ло ги ји, тим пре што се сма тра ло да со ци о ло ги ја ис тра жу-
је „ва жне дру штве не до га ђа је“, што сва ко дне ви ца ни је би ла. Ушав ши 

УДК 316.728-055.2(497.11)"1990/..."

* Истраживач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру пр о јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство пр о све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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у со ци о ло ги ју за пад них, раз ви је них дру шта ва кра јем '60-их го ди на ХХ 
ве ка, сва ко днев ни жи вот не по врат но је по стао са став ни део основ не 
на у ке о дру штву. „Сва ко дне ви ца, ина че, као пред мет на уч ног ин те ре-
со ва ња, на ак ту ел но сти до би ја он да ка да по ста је ја сно да круп не по ја ве 
и про це се ни је мо гу ће по сма тра ти као ап стракт не си сте ме ко ји функ-
ци о ни шу по прин ци пу sui ge ne ris, да кле не за ви сно од ак тив но сти љу ди 
и од то га ка ко их са ми до жи вља ва ју“.1 Та ко је ин те ре со ва ње со ци о ло-
га са објек тив ног/без лич ног ста но ви шта про ши ре но и на су бјек тив ни 
ми кро план – на са гле да ва ње ствар но сти од о здо, из угла дру штве них ак-
те ра. Де це ни ја ма ко је су усле ди ле, со ци о ло ги ја сва ко днев ног жи во та 
кон сти ту и са на је као ре спек та бил на со ци о ло шка ди сци пли на. Оту да 
и мо тив за пи са ње ра да о за сту пље но сти ка те го ри је сва ко днев ног жи-
во та у члан ци ма и мо но гра фи ја ма со ци о ло га на про сто ру Ре пу бли ке 
Ср би је, у ХХ ве ку и ми ну лој де це ни ји ХХI ве ка. По се бан осврт на сва-
ко днев ни жи вот же на не из не на ђу је, бу ду ћи да се же не тра ди ци о нал-
но сма тра ју при ви ле го ва ним ак те ри ма сва ко дне ви це.2 Же не су, ме ђу-
тим, ка те го ри ја ста нов ни штва чи ји ста во ви ду ги низ го ди на ни су би ли 
пре по зна ти као ва лид ни у дру штве ним на у ка ма, што је раз лог ви ше за 
пи са ње ра да на ову те му. 

Срп ско дру штво има ло је бур ну исто ри ју, чи је су по сле ди це ви-
ше стру ко ви дљи ве у сфе ри сва ко дне ви це. Пре глед ли те ра ту ре по-
све ће не сва ко дне ви ци мо же би ти раз вр стан у не ко ли ко пе ри о да: 
Кра ље ви на Ју го сла ви ја, СФРЈ, Ср би ја у по след њој де це ни ји ХХ ве ка 
и Ср би ја у пр вој де це ни ји ХХI ве ка, али ће мо за по тре бе овог ра да 
ука за ти на ис тра жи ва ња у три по след ња на ве де на пе ри о да.3 Раз лог је 
што бо љи увид у те о риј ско-ме то до ло шки при ступ фе но ме ну сва ко-
днев ног жи во та у раз ли чи тим дру штве ним уре ђе њи ма и иде о ло шким 
окол но сти ма. 

Срп ско дру штво, све до дру ге по ло ви не ХХ ве ка, би ло је пре о вла-
ђу ју ће се о ско, због че га не из не на ђу је за ка сне ла при вред на и дру штве-
на мо дер ни за ци ја, ко ју је тре ба ло ре а ли зо ва ти па ра лел но са „ви ше 

1 Алек сан дар Па вло вић, Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 
1918 – 1941. го ди не, Ин сти тут за срп ску ку ту ру При шти на-Ле по са вић, 2011, 18.

2 Hen ri Le feb vre, Kri ti ka sva ki da šnjeg ži vo ta, Na pri jed – Za greb, 1959.
3 О сва ко днев ном жи во ту и дру штве ном по ло жа ју же на у до ба Кра ље ви не 

Ју го сла ви је ви де ти: Ива на Ари то но вић, Дру штве ни по ло жај же на у Ср би ји у до ба 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, Ба шти на, св. 27, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на – Ле-
по са вић, стр. 233–257. 
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пу та по кре ну том ре кон струк ци јом ра зо ре них со ци јал них струк ту ра, 
укљу чу ју ћи и оне на ми кро пла ну, ко је се од но се на сва ко дне ви цу по је-
ди на ца, ка ко у ње го вим ма тич ним обла сти ма та ко и ван њи хо вих гра-
ни ца“.4 У скла ду са та да ва же ћим дру штве ним окол но сти ма, ауто ри су 
пи са ли о сва ко днев ном жи во ту на се лу – про стор ном окви ру нео т пор
ном на мо дер ни за циј ске про ме не. Ме ђу тим, град као про стор ни оквир 
(у пр вом ре ду Бе о град), по ја вљу је се као упо ри ште ве ли ких дру штве-
них про ме на, со ци јал не стра ти фи ка ци је, но вих на уч них и умет нич ких 
пра ва ца, као и си ро ма штва и жи во та на мар ги на ма дру штва. Тим пре 
члан ци ко ји се од но се на сва ко дне ви цу у гра ду об ра ђу ју ком плек сни-
је (под)те ме и ко ре ла ци ју раз ли чи тих фак то ра сва ко днев ног жи во та. 

На по чет ку ра да на гла ша ва мо раз ли ку ре ал ног про сто ра у ко јем 
се од ви јао сва ко днев ни жи вот ста нов ни ка Ср би је. Об ја вље ни ра до-
ви (ко ји се од но се на пр ву по ло ви ну ми ну лог ве ка) по твр ђу ју да се 
у пре о вла ђу ју ће се о ском дру штву рет ко би ла пре ла зи ла гра ни ца свог 
ата ра, због че га су пред ста ве о остат ку све та би ле ма гло ви те. Ово је 
на ро чи то ва жи ло за же не, чи ји су жи во ти би ли огра ни че ни још ужим 
про стор ним кру гом. Раз ли ка је, ме ђу тим, ви дљи ва уко ли ко се освр не мо 
на ра до ве ко ји се од но се на град. „За Бе о гра ђа ни на или Шап ча ни на 
ствар ни свет до 1914. го ди не по чи њао је на дру гој стра ни Са ве или 
Ду на ва, и ње го ви ути ца ји на сва ко днев ни жи вот (...) би ли су мно го-
стру ки, сва ко днев ни, уво ђе ни су и при хва та ни по сте пе но, по ста ја ли 
‘сво ји’ – ку хи ња, ви до ви за ба ве, мо да, на чин ста но ва ња, хи ги јен ске на-
ви ке, ди на ми ка жи во та итд“.5 Пре пли та ње тра ди ци о нал ног и мо дер-
ног, се о ског и град ског, би ло је све очи глед ни је, али не у свим де ло ви-
ма Ср би је истим ин тен зи те том. Упра во та ква си ту а ци ја, усло жње на 
ре ги о нал ним раз ли ка ма, чи ни ла је ис тра жи ва ња спе ци фич но сти сва-
ко дне ви це иза зов ни јим.

До про ме на до ла зи на кон Дру гог свет ског ра та, услед де а гра ри-
за ци је, ве ли ке по кре тљи во сти ста нов ни штва, до ступ но сти но вих тех-
но ло шких до стиг ну ћа и ин фор ма ци ја (те ле фон, ра дио, ТВ), ко ји су 
усло ви ли ре кон струк ци ју сва ко дне ви це. Уко ли ко се у об зир узме ге-
о граф ски про стор чи та ве др жа ве, чи ји је Ср би ја би ла део, као и по-
кра јин ске осо бе но сти у окви ру ње, ис по ста вља се да је ша ро ли кост  

4 Ми лан Ри сто вић, „Од кон струк ци је до де кон струк ци је при ват но сти (и на-
зад) – вре ме, про стор, љу ди, пи та ња“, у: Ми лан Ри сто вић (пр), При ват ни жи вот 
код Ср ба у 20. ве ку, Бе о град, 2007, 9.

5 Исто, 12.



Ивана Аритоновић358

ет нич ких гру па, је зи ка, но шње, оби ча ја и ку хи ње, оста ви ла зна ча јан 
траг на сфе ру при ват но сти. Ми гра ци је чи ја је фор ма у дру гој по ло-
ви ни ХХ ве ка тран сфор ми са на од до бро вољ них ми гра ци ја са еко ном-
ским пред зна ком (де а гра ри за ци ја, со ци јал но-иде о ло шки „ин же ње-
ринг“) до при сил них ми гра ци ја на са мом кра ју ве ка, ма ни фе сто ва ног 
у ви ду сто ти на хи ља да из бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца, из но ва је 
усло ви ла раз ли ке у сфе ри при ват ни сти.

Пр ва де це ни ја ХХI ве ка обе ле же на је мир но доп ским усло ви ма 
жи во та на те ри то ри ји Вој во ди не и цен трал не Ср би је, али и ме ђу на-
род ним про тек то ра том на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је. Тран сфор-
ма ци ја сва ко дне ви це у та квом ин сти ту ци јал ном окви ру не ми нов на је. 
Оту да не мо же мо го во ри ти о сва ко днев ном жи во ту же на у Ср би ји са 
ци љем уоп шта ва ња, већ је пре реч о сва ко дне ви ци у раз ли чи тим ре-
ги о ни ма. Због то га не мо же мо из бе ћи ни би нар ну по зи ци ју тра ди-
ци о нал но – „мо дер но/европ ско“, ко ја се раз ли чи то ин тер пре ти ра у 
скла ду са днев но по ли тич ким по тре ба ма. Не мо же мо, ме ђу тим, из бе-
ћи ни ре тра ди ци о на ли за ци ју вред но сти на ста лу као од го вор на ег зи-
стен ци јал ну кри зу 1990-их го ди на, ни ти об но вљен тренд про ши ре них 
по ро ди ца, на ко је су не ки мла ди брач ни па ро ви при ну ђе ни, у од су ству 
бо љих усло ва за жи вот. Не мо же мо за не ма ри ти ни од ла га ње сту па ња у 
брак на ста ло из слич них раз ло га. 

Оп шта дру штве на си ту а ци ја од ра жа ва се на сва ко днев ни жи вот 
мно го ве ћим ин тен зи те том не го што се мо жда да на пр ви по глед чи-
ни. Због то га и је сте ва жно са гле да ти раз ли чи те при сту пе про у ча ва-
ња сва ко дне ви це у ра до ви ма ауто ра у ми ну лом и те ку ћем ве ку, ка ко 
би смо што бо ље са гле да ли ин тен зи тет про ме на при ват но сти, на кон-
ти ну му од ма лих „бе зна чај них“ про ме на ка кво је ко ри шће ње ра ди ја/
те ле ви зи је, до ве ли ких – на мет ну тих про ме на у ви ду си ве сва ко дне ви-
це у по је ди ним де ло ви ма др жа ве. За по тре бе ра да ко ри шће на је об-
ја вље на со ци о ло шка, исто риј ска и ан тро по ло шка ли те ра ту ра, у ви ду 
чла на ка, збор ни ка и мо но гра фи ја, ко ја пру жа увид у сфе ру при ват но-
сти, од но сно сва ко дне ви це у прет ход них 70 го ди на. Пе ри од на ко ји 
се овај рад од но си бо гат је све до чан стви ма о све сло же ни јим по јав-
ним об ли ци ма сва ко дне ви це. Оту да не чу ди што се убр за но по ве ћа ва 
број и вр ста об ја вље них из во ра, ко ји пред на уч ни ке по ста вља ју све 
озбиљ ни је ме то до ло шке зах те ве. У ис тра жи ва њи ма сва ко дне ви це, не-
до вољ но до бро ме то до ло шки уте ме ље ним, зна чај но је лак ше на га ђа-
ти и ола ко до но си ти за кључ ке. Оту да је за да так овог ра да ука зи ва ње 
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на спе ци фич но сти до са да об ја вље них ра до ва о сва ко днев ном жи во-
ту же на у срп ском дру штву, уз на ше ви ђе ње тран сфор ма ци је сфе ре 
„мун да ног“ жи во та.6 

Ср би ја у до ба СФРЈ

На кон Дру гог свет ског ра та, Ср би ја по ста је ре пу бли ка, чи ји је 
раз вој ду бо ко иде о ло шки ин стру мен та ли зо ван. Пре по зна тљи ва раз-
ли ка из ме ђу не ка да шње Кра ље ви не Ју го сла ви је и но во ство ре не СФРЈ 
(тј. ФНРЈ) би ло је на сто ја ње дру ге да до сег не до свих по ра жи во та гра-
ђа на, са мим тим и при ват но сти по је ди на ца. У со ци о ло шким (исто риј-
ским и ан тро по ло шким) ра до ви ма по све ће ним сва ко дне ви ци у до ба 
ко му ни зма у Ср би ји, пре о вла да ва став о све при сут но сти др жа ве. Сти-
че се ути сак да су за вре ме Дру гог свет ског ра та, ко му ни сти за го ва-
ра ли еман ци па тор ску по ли ти ку, по све ће ну же на ма и омла ди ни. Ни је 
те шко прет по ста ви ти да је ова ква по ру ка има ла од је ка, по го то во код 
жен ске омла ди не. „Ко му ни сти су фор мал но ис пу ни ли сво је обе ћа ње 
о еман ци па ци ји по сле до ла ска на власт“.7 Овом ста ву у при лог го во ри 
чи ње ни ца да су же не у до ба ку му ни зма до би ле пра во гла са, као и из-
јед на ча ва ње са му шкар ци ма у сфе ри имо вин ских и гра ђан ских пра ва. 
Власт у та да шњој Ју го сла ви ји, као и оста лим со ци ја ли стич ким зе мља-
ма, за го ва ра ла је прин цип дру штве не јед на ко сти. „У род ном сми слу, 
та је по ли ти ка под ра зу ме ва ла ре про дук тив на пра ва и со ци јал не ме ре 
ко ји ма су же не охра бри ва не да се фор мал но обра зу ју, да ра де ван ку ће 
и да се ан га жу ју и у по ли ти ци (за шта су по сто ја ле и по себ не кво те), 
а исто ри о гра фи су по кла ња ли ве ли ку па жњу и до при но су же на у пар-
ти зан ском по кре ту от по ра то ком Дру гог свет ског ра та“.8 На осно ву 
рас по ло жи ве ли те ра ту ре, са зна је мо и о све ма сов ни јем огра ни зо ва њу 
же на (Ан ти фа ши стич ки фронт же на, Са вез жен ских дру шта ва, Кон
фе рен ци ју за дру штве ну ак тив ност же на).9 Бу ду ћи да је пр вих го ди на 
на кон ра та у со ци ја ли зму све би ло јав но, др жа ва је не рет ко ути ца ла на 

6 Ива на Спа сић, Со ци о ло ги је сва ко днев ног жи во та, ЗУНС, Бе о град, 2004.
7 Пре драг Мар ко вић, „Сек су ал ност из ме ђу при ват ног и јав ног у 20. ве ку“, у: 

Ми лан Ри сто вић (пр), При ват ни жи вот код Ср ба у 20. ве ку, Ве о град, 2007, 123.
8 Стеф Јан сен, Ан ти на ци о на ли зам, Би бли о те ка ХХ век, Бе о град, 14.
9 Реч је о ис тој ор га ни за ци ји, ко ја је нај пре но си ла на зив Ан ти фа ши стич ки 

фронт же на, за тим је 1953. го ди не пре и ме но ва на у Са вез жен ских дру шта ва, а 
1961. го ди не у Кон фе рен ци ју за дру штве ну ак тив ност же на.
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сва ко днев ни жи вот сво јих чла но ва пар ти је. „Зах те ви пар ти је ишли су 
та ко да ле ко да су при мо ра ва ли же не да се од рек ну сво јих му же ва ако 
су се ‘огре ши ли о пар ти ју’ и ње ну иде о ло ги ју“.10 У де це ни ја ма ко је су 
усле ди ле до шло је до отва ра ња др жа ве пре ма За па ду, што је усло ви ло 
по пу шта ње сте га пар ти је за рад афир ма ци је при ват но сти. Ути цај За па-
да био је очи гле дан у сфе ри усва ја ња ма сов не кул ту ре и сти ло ва жи во-
та, ко ји су би ли усло вље ни по бољ ша њем жи вот ног стан дар да гра ђа на. 
По пр ви пут же на ма је га ран то ва но пра во на шко ло ва ње и обра зо ва ње 
под јед на ким усло ви ма, пра во на рад и јед на ку пла ту за исти рад, пра во 
гла са на из бо ри ма, пла ће но по ро диљ ско од су ство, со ци јал но оси гу ра-
ње, пра во на раз вод, ле гал ни пре кид труд но ће и дру го.11 Оба ве зе му жа 
и же не пре ма де ци су из јед на че не – де ца из ван брач них за јед ни ца пред 
за ко ном су по ста ла јед на ка де ци из брач них за јед ни ца. До шло је до 
про ме на и у сфе ри ауто ри те та у по ро ди ци, тим пре што су оче ви све 
ма ње би ли не при ко сно ве ни ауто ри те ти. 

Усло ви ста но ва ња у гра до ви ма, са дру ге стра не, би ли су ве о ма ло-
ши. По себ но су би ли ло ши стам бе ни усло ви же на ко је су због по сла 
до ла зи ле из уну тра шњо сти у Бе о град.12 Ти ме се еман ци па ци ја же на на 
сва ко днев ном ни воу не мо же сма тра ти пот пу ном. Оп те ре ће не рад ним 
вре ме ном и оба ве за ма, ло шим стам бе ним усло ви ма и де кла ра тив ном 
бри гом др жав ног апа ра та о њи хо вим пра ви ма, же не су и да ље би ле сто-
же ри по ро ди ца. Од го вор ност ко ју су има ле, бри га је о до ма ћин ству, де-
ци и оста лим уку ћа ни ма. Кућ ни рад и да ље је сма тран ис кљу чи во оба ве-
зом же не, што упу ћу је на за кљу чак да се же на у „кућ ном ра ду“ по сма тра 
као „не ви дљи ва же на“.13 Ње но уме ће у при ват ној сфе ри ни је до во ђе но 
у пи та ње; оно се под ра зу ме ва ло и као та кво ни је би ло вред но ва но. Же-
на у пред у зе ћу, са дру ге стра не, „по сма тра на је као ‘же на у све ту му шка-
ра ца’, тј. као же на у под руч ју ра да где до ла зи до из ра жа ја ње на бор ба за 
ег зи стен ци ју у јав ној сфе ри“.14 Оту да су пред став ни це жен ских удру же-
ња свој рад усме ри ле на пра ће ње, ана ли зу и про у ча ва ње про бле ма као 
што су: „за шти та де це и про блем фи нан си ра ња из град ње и одр жа ва ња 
де чи јих уста но ва; струч но обра зо ва ње же на и њи хов по ло жај у рад ном 

10 Ве ра Гу дац-До дић, „Же на у со ци ја ли зму: сфе ре при ват но сти“, у Ми лан Ри сто-
вић (прир.), При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку, Клио, Бе о град, 2007, 167.

11 Исто, 169.
12 Исто, 173.
13 Бо жо Ми ло ше вић, Уме ће ра да, Про ме теј, Но ви Сад, 2004, 289.
14 Исто.
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од но су; дру штве на ис хра на; здрав стве на за шти та же на, по себ но за шти-
та од не же ље не труд но ће и, нај зад, дру штве но-по ли тич ка ак тив ност 
же на“.15 Ак тив но сти жен ских удру же ња би ле су ва жне, с об зи ром на 
њи хо ве по ку ша је на ме та ња про бле ма же на као оп ште дру штве них. На 
том пу ту, оства ре на је са рад ња са ве ли ким бро јем дру штве но-по ли тич-
ких, струч них и на уч них рад ни ца и рад ни ка. По да ци, ме ђу тим го во ре 
да ни је до шло до њи хо ве ре а ли за ци је. За раз ли ку од гра до ва у ко ји ма 
је рад удру же ња био ви дљив, сва ко днев ни жи вот же на на се лу и да ље 
је био под сте га ма тра ди ци о нал но-па три јар хал ног кон тек ста и у сен ци 
оби чај ног пра ва. Тим пре де кла ра тив ност на сто ја ња др жа ве за род ном 
рав но прав но шћу би ва очи глед ни ја. Раз вој на опре де ље ност др жа ве ка 
ур ба ни за ци ји и ин ду стри ја ли за ци ји пре ћут но је иза зва ла дис кри ми на-
ци ју се о ског ста нов ни штва. Же не са се ла су усло ве за еман ци па ци ју 
мо гле на ћи у сфе ри сред њег и ви со ког обра зо ва ња или при сту пом рад-
ном кон ти ген ту у гра до ви ма. Оне же не ко је су чи ни ле по љо при вред но 
ста нов ни штво има ле су за кон ски га ран то ва но пра во на основ но школ-
ско обра зо ва ње и пра во гла са. Оста ли ви до ви сва ко дне ви це би ли су 
под сте га ма тра ди ци је. 

У сфе ри обра зо ва ња би ло је све ви ше де вој чи ца и де во ја ка. Удео 
му шка ра ца и же на у основ ним и сред њим шко ла ма био је ско ро из-
јед на чен. На уни вер зи те ти ма си ту а ци ја је би ла дру га чи ја у ко рист му-
шка ра ца, али је и та мо удео же на ра стао. Ни во струч не спре ме био је 
у ди рект ној ве зи са про ме на ма у по ро дич ним од но си ма же на, на ру ша-
ва ју ћи тра ди ци о нал не обра сце у бра ку и по ро ди ци. То је та ко ђе зна-
чи ло и сма ње ње на та ли те та у Ср би ји, пре све га у град ским сре ди на ма. 
За де вој ке са се ла обра зо ва ње је пред ста вља ло ва жан ка нал дру штве не 
по кре тљи во сти, бу ду ћи да су на кон шко ло ва ња има ле ве ће шан се за за-
по сле ње и брак у гра до ви ма. У те жњи од ла ска са се ла и при бли жа ва ња 
род ној рав но прав но сти кроз уче шће у рад ном кон ти ген ту, а у кон тек-
сту ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је, же не са се ла има ле су шан су за 
про стор ном и вер ти кал ном по кре тљи во шћу. Она је пак до но си ла но ве 
про бле ме, у ви ду (ску че ног) стам бе ног про сто ра, ло ших хи ги јен ских 
усло ва у гра до ви ма, по ро ди це ко ја је (опет) на жен ским пле ћи ма. 

Очи глед на је, ме ђу тим, раз ли ка у дру штве ном по ло жа ју, као и 
сва ко днев ном жи во ту же на у Ср би ји у раз ли чи тим ин сти ту ци јал-
ним окви ри ма, ка кви су Кра ље ви на Ју го сла ви ја и СФРЈ би ли, што на 

15 Не да Бо жи но вић, Жен ско пи та ње у Ср би ји у 19. и 20. ве ку, Бе о град, 1996, 186.
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осно ву рас по ло жи ве ли те ра ту ре ни је те шко уви де ти. За раз ли ку од 
пр вог ин сти ту ци јал ног окви ра, у Ср би ји је на кон Дру гог свет ског 
ра та би ло при сут но пре по зна ва ње ва жно сти дру штве ног по ло жа ја 
же на. Не ре ше ност мно гих про бле ма, ме ђу тим, го во ри о не до вољ-
ном по све ћи ва њу па жње или чак ма ни пу ла ци ји же на ма, у иде о ло шку 
и пар тиј ску ко рист. Ис по ста вља се да су же не и по ред де кла ра тив не 
ин сти ту ци јал не по др шке за пра во би ле пре пу ште не се би, као и фор-
ми ра њу и ме ђу соб ној са рад њи жен ских ор га ни за ци ја, као јед ном од 
на чи на за кон крет ним уна пре ђе њем дру штве ног по ло жа ја. У сфе ри 
сва ко днев ног жи во та, пре све га по ро дич ног устрој ства, оне су у до ба 
со ци ја ли зма, до би ле ви ше од го вор но сти и кон тро ле над по ро дич ним 
жи во том. Ме ђу тим, му шкар ци су за др жа ли дис кре ци о но пра во по-
тен ци јал ног угро жа ва ња са мо стал но сти од лу чи ва ња же на. Та ко же на 
би ва „дво стру ко при сут на“ и „дво стру ко оп те ре ће на“, бу ду ћи да кроз 
рад ну ак тив ност до би ја је дан део ауто но ми је16, али у по ро ди ци и да ље 
мо ра при бе га ва ти не фор мал ним/суп тил ним стра те ги ја ма по бољ ша-
ња сво је по зи ци је. Тим пре и оста ле сфе ре сва ко днев ног жи во та, по-
пут сло бод ног вре ме на и по тро шње би ва ју у сен ци по ро ди це и ра да. 

У до ба со ци ја ли зма, Ср би ја је (уко ли ко за не ма ри мо Ко со во и Ме-
то хи ју) из гу би ла ста тус ви со ко фер тил не ре пу бли ке, по че му је би ла 
све слич ни ја оста лим европ ским зе мља ма. То, ме ђу тим, не зна чи да је 
на пу сти ла оста ле тра ди ци о нал не ре ла ци о не мо де ле, бу ду ћи да су брак 
и дво ро ди тељ ска по ро ди ца и да ље до ми ни ра ли над раз во дом, јед но-
ро ди тељ ским по ро ди ца ма, ко ха би та ци ја ма, ван брач ним ра ђа њи ма.17 
Мо же се ре ћи да је пре ђа шњи, тра ди ци о нал ни, ауто ри тар ни по ре дак 
од но са ро ди те љи-де ца и муж-же на био све ви ше од ба ци ван, али не и 
ис ко ре њен. Ти ме је био успо рен про цес ин ди ви ду а ли за ци је чла но ва 
по ро ди це, у пр вом ре ду же не, чи ја уло га је и да ље би ла слич ни ја тра ди-
ци о нал ној у по ре ђе њу са уло га ма оста лих чла но ва по ро ди це. 

На Ко со ву и Ме то хи ји, со ци ја ли зам је у из ве сној ме ри амор ти-
зо вао ме ђу ет нич ке ани мо зи те те. Че шће је, ме ђу тим. опи си ва но као 
при мер по зи тив ног ути ца ја на гле ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци-
је, ко ја је у том нај ма ње раз ви је ном де лу (бив ше) СФРЈ на сту пи ла 

16 О то ме све до чи по да так да је 1981. го ди не у Ју го сла ви ји број же на на ру ко-
во де ћим по зи ци ја ма био де сет пу та ма њи од бро ја му шка ра ца (ви де ти: Бо жо Ми-
ло ше вић, нав. де ло, 2004, 290).

17 Ан ђел ка Ми лић, Же не, по ли ти ка, по ро ди ца, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 1994, 105.
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у де це ниј ма на кон Дру гог свет ског ра та. Са мо у прав ни со ци ја ли зам, 
за сно ван на оба ве зном и бес плат ном основ но школ ском обра зо ва њу, 
бес плат ном здрав стве ном си сте му, хи је рар хиј ској ор га ни за ци ји ра да 
и слич ним осно ва ма, у ре зул та ти ма со ци о ло шких ис тра жи ва ња при-
ка зи ван је као оквир еман ци па ци је же на.18 У та да шњим ис тра жи ва-
њи ма, углав ном за сно ва ним на де ли ма Марк са и Ен гел са, а у сфе ри 
сва ко днев ног жи во та Ле фе вра и Хе ле ро ве, пи та ње дру штве ног по ло-
жа ја же на са гле да ва но је та ко да су „же не увек оста ја ле у ап стракт ној 
и еко но ми стич кој узроч ној схе ми“.19 До ме ти оста лих ем пи риј ских 
ис тра жи ва ња не рет ко су би ли де скрип тив ни, при че му су опи си ва не 
де мо граф ске, ре ли гиј ске, кул ту ро ло шке осо бе но сти од ре ђе них ет-
нич ких гру па, као и ал бан ска по ро дич на за дру га – спе ци фи чан вид 
по ро дич но-еко ном ског уре ђе ња, ко је је у на ве де ној ет нич кој гру пи 
по сто ја ло и у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка,20 без по ку ша ја ком па ра ци је 
на ет нич ком, ре ли гиј ском, род ном или не ком дру гом осно ву. У де-
це ни ја ма ко је су усле ди ле, као при о ри тет ни је те ме про у ча ва ња пре-
по зна ти су дру штве ни су ко би, ми гра ци је, из бе гла и ра се ље на ли ца 
и за ка сне ла мо дер ни за ци ја, услед че га је сва ко дне ви ца из но ва би ла 
за не ма ре на, иако су упра во на ову сфе ру на гле дру штве но-по ли тич ке 
про ме не оста ви ле еви ден тан траг. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на со ци ја ли за ци ју ге не ра ци ја же-
на (и му шка ра ца) уте ме ље ну на тра ди ци о нал но–па три јар хал ним вред-
но сти ма. Та ко, при ме ра ра ди, Ђерђ Ра пи го во ре ћи о од но су чла но ва 
за дру ге и ши ре дру штве не за јед ни це у вре ме СФРЈ на гла ша ва: „Же на 
ни ка да ни је би ло у СК и ни су ан га жо ва не у дру штве но-по ли тич ком 
ра ду. Не да оне ни су би ле осло бо ђе не тра ди ци о нал них схва та ња, не го 
ни су осло бо ђе ни тих схва та ња њи хо ви му же ви, де ве ри и дру ги. Ова кав 

18 Ви де ти: Бој ко Бо јо вић, Ме то хи ја, Је дин ство, При шти на, 1979.
19 Жа ра на Па пић, Со ци о ло ги ја и фе ми ни зам, ИИЦ, ССОС, Бе о град.1989, 40.
20 Ви де ти: Ваљ бо на Бе го ни, „По ло жај же не на Ко со ву пре ма оби чај ном пра-

ву“, Обе леж ја, бр. 6, При шти на, 1979, 131–149; Хив зи Исља ми, „Не ке зна чај ни је 
ка рак те ри сти ке но ви јег раз во ја по ро ди це и до ма ћин ста ва Ко со ва са освр том на 
но ви ји тип“, Со ци о ло шки пре глед, бр. 2–3, Бе о град, 1974; Марк Кра сни ћи, „Шип-
тар ска по ро дич на за дру га у ко сов ско-ме то хиј ској обла сти“, Гла сник му зе ја Ко со ва 
и Ме то хи је, 1959-1960, бр. 4–5; Сур ја Пу пов ци, Гра ђан ско прав ни од но си у За ко ни
ку Ље ке Ду ка ђи ни ја, За јед ни ца на уч них уста но ва Ко со ва и Ме то хи је, При шти на, 
1968, Ђерџ Ра пи, „О по ро дич ној за дру зи Ја кај из се ла Ре нов ца“, Со ци о ло ги ја, бр. 1, 
Бе о град, 1972; Ђерџ Ра пи, Са вре ме не ал бан ске за дру жне по ро ди це на Ко со ву, ИСИ 
ФФ, Бе о град, 1995.
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па три јар хал ни дух по пи та њу же на дик ти ра и њи хо во по на ша ње ван 
за дру ге: оне рет ко из ла зе из ку ће, њи хов из ла зак је оправ дан је ди но у 
слу ча је ви ма бо ле сти, бо ле сти ро ди те ља, сла ве или не ког не пред ви ђе-
ног до га ђа ја. Њи хов из ла зак и у не по сре дан ком ши лук мо ра да се пот-
кре пи ја ким раз ло зи ма“.21 На слич не за кључ ке на и ла зи мо и у ис тра жи-
ва њу Ру же Пе тро вић, ко ја ка же: „Ка да се то ме до да нео бра зо ва ност 
жен ског ал бан ског ста нов ни штва и вла да ви на нор ми оби чај ног пра ва 
ко је не до зво ља ва же ни са мо стал ну ег зи стен ци ју и еко ном ску не за ви-
сност, ја сно је за што је еко ном ска ак тив ност ме ђу Ал бан ка ма за не мар-
љи во ни ска и чак у опа да њу. Ова кве осо бе но сти по ро ди це са јед не, 
пре о би ље му шке рад не сна ге са дру ге, чвр сто др же ал бан ске же не ван 
са вре ме ног дру штва и ње го вих ути ца ја“.22 Та ко нај ве ћи број же на ни-
је имао сна ге за тран сфор ма ци ју сво је сва ко дне ви це, тим пре што су 
још од при мар не со ци ја ли за ци је вас пи та ва не у ду ху суб ми сив но сти 
му шкар цу (оцу, а ка сни је му жу). У том кон тек сту, же не су сво је ме сто 
у по ро ди ци и ло кал ној за јед ни ци нај лак ше по бољ ша ва ле ра ђа њем (му-
шке) де це. Овим се дру штве ни по ло жај же на по ве зу је ис кљу чи во са 
ро ди тељ ством. Оту да не тре ба би ти из не на ђен чи ње ни цом да су мно ге 
же не свој иден ти тет из гра ди ле на осно ву пол не уло ге, што је оте жа ло 
еман ци па циј ске ис ко ра ке. Уко ли ко по ме не мо и не за ин те ре со ва ност 
за раз вој мул ти кул тур не сре ди не, по ста је ја сно за што су же не из ју жне 
срп ске по кра ји не би ле да ље од кре а тив не тран сфор ма ци је сва ко днев-
ног жи во та, у од но су на же не из оста лих де ло ва Ср би је. 

Пе ри од пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је

У по след њој де це ни ји ХХ ве ка, сва ко днев ни жи вот по стао је све 
ви ше ис тра жи ва но по ље у срп ској со ци о ло ги ји. То ме у при лог го во-
ре збор ни ци ра до ва у из да њу Ин сти ту та за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
из Бе о гра да, мо но гра фи је23 и члан ци об ја вље ни у на уч ним ча со пи си-
ма оста лих уни вер зи тет ских цен та ра. У исто вре ме, исто ри ја при ват-
ног (и сва ко днев ног жи во та) по ста је ве о ма ак ту ел на, што је на ро чи то 
ви дљи во у окви ру еди ци је „При ват ни жи вот код Ср ба“, ко ја об ра ђу је 

21 Ђерџ Ра пи, нав. де ло, 1995, 89-90.
22 Ру жа Пе тро вић, „Де мо граф ске осо бе но сти раз во ја Ко со ва и ет нич ке при ли ке“, 

Ср би и Ал бан ци у ХХ ве ку, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, 1991, 189.
23 У пр вом ре ду се ми сли на док тор ску ди сер та ци ју Ива не Спа сић об ја вље ну 

под на зи вом „Со ци о ло ги је сва ко днев ног жи во та“, ЗУНС, Бе о град, 2004.
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раз ли чи те исто риј ске епо хе и упо зна је нас са ка рак те ри сти ка ма, слич-
но сти ма, раз ли ка ма и тран сфор ма ци јом сва ко днев ног жи во та на овим 
про сто ри ма. Из не над на за ин те ре со ва ност со ци о ло га за ово по ље дру-
штве ног жи во та, из ме ђу оста лог, мо же би ти об ја шње на дез ин те гра ци-
јом свих дру штве них и жи вот них сфе ра, због че га су дру штве ни ак те ри 
спро во ди ли соп стве не ви до ве бор бе про тив на ста ле си ту а ци је. Ово је 
на ро чи то не га тив но ути ца ло на фун да мен тал ну дру штве ну ин сти ту ци-
ју – по ро ди цу, што мо же ука за ти на но ву уло гу/оба ве зу ко ју су же не у 
Ср би ји на кра ју ХХ ве ка до би ле. 

Уло га и зна чај ко ју по ро ди ца пре у зи ма у дез ин те гри са ном дру-
штву је ве ли ка, али су опа сно сти и оба ве зе на мет ну те же на ма још ве ће. 
Ушав ши не при пре мље не у пе ри од пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма-
ци је, при том жи ве ћи у ста њу „ни ра та ни ми ра“24, по ро ди це у Ср би ји 
по ста ле су упо ри ште пси хо-фи зи чог пре жи вља ва ња. По сма тра но чи
та ву де це ни ју ка сни је, ти ме ни смо из не на ђе ни, бу ду ћи да су оста ле 
дру штве не ин сти ту ци је би ле у ду бо кој кри зи. Дру штве ни про бле ми 
усло жње ни су и ве ли ким при ли вом из бе гли ца и, на са мом кра ју де це-
ни је, ин тер но ра се ље них ли ца. Тре ба ука за ти и на дру штве ни по ло жај 
же не ко ји је у да том пе ри о ду био обр ну то про пор ци о на лан про це су 
еман ци па ци је. По ро ди ца је из но ва про ла зи ла кроз про цес тран сфор-
ма ци је, али за раз ли ку од пр ве по ло ви не ве ка, без чвр стог ослон ца. 
Ка да је из ме ђу два свет ска ра та до шло до тран сфор ма ци је по ро ди це, 
би ло је ре чи о на пу шта њу кон цеп та по ро дич них за дру га, на ту рал но-
про из во ђач ког ти па. Ипак, мно ге оби чај не и мо рал не нор ме и да ље 
су би ле на сна зи, ути чу ћи на по ро дич но устрој ство. На кон Дру гог 
свет ског ра та, а у кон тек ту де а гра ри за ци је и ин ду стри ја ли за ци је, из-
но ва до ла зи до тран сфор ма ци је по ро ди це, у скла ду са ко му ни стич ком 
иде о ло ги јом. У по след њој де це ни ји до ла зи до при вред ног кра ха, због 
ет нич ког су ко ба на ци ја ко је су прет ход но са чи ња ва ле др жав ну (и при-
вред ну) це ли ну. У та квој си ту а ци ји, ра ди кал ног пре ки да уоби ча је не 
сва ко дне ви це, по ро ди ца ни је има ла тра ди ци о нал но-па три јар хал но 
или пак иде о ло шко (ко му ни стич ко) упо ри ште. Пре пу ште на је се би, 
због че га су ње не об но ви тељ ске сна ге до ве де не у пи та ње. 

У струч ној ли те ра ту ри углав ном по сто ји са гла сност око то га да је 
по след ња/тран зи ци о на де це ни ја ХХ ве ка, на не ла озбиљ ну ште ту еман-
ци па ци ји же на. Уво ђе њем не ког ви да ка пи та ли зма, же не су из гу би ле 
ра ни је сте че на дру штве на и еко ном ска пра ва, ре ду ко ва но је њи хо во 

24 Ан ђел ка Ми лић, нав. де ло, 1994, 113.
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уче шће у јав ном жи во ту, што је до дат но усло жње но на ци о на ли стич ко-
ма ску ли ни стич ким дис кур сом. У на ста лој си ту а ци ји тре ба ло је из но ва 
ожи ве ти па три јар хал не – мо рал не вред но сти и нор ме, што је од же на 
зах те ва ло „тра ди ци о нал ну род ну уло гу“. До шло је до за го ва ра ња „де-
мо граф ске об но ве“ и ве ли ча ња уло ге мај ке, ука зу ју ћи на угро же ност 
сво је на ци је „ко јој пре те се ку лар на мо дер ност и ано мал но плод ни су-
се ди му сли ма ни (ко сов ски Ал бан ци и/или Бо шња ци)“.25 У сфе ри сва-
ко днев ног жи во та, то јест сва ко днев не бор бе за пре жи вља ва ње, пред 
же не су по ста вља ни зах те ви ве ћин ског мо ра ла. „Та ко је па три јар хал на 
ре то ри ка са мо про ду би ла већ по сто је ћи јаз из ме ђу иде а ли зо ва них 
пред ста ва о ро ду и им пе ра ти ва сва ко днев ног жи во та, па је у зе мља ма 
бив ше Ју го сла ви је на та ли тет, са свим на су прот при жељ ки ва ном трен-
ду, дра ма тич но опао то ком рат них го ди на“.26 Па ра док сал но, у ат мос-
фе ри за го ва ра ња остан ка же на по ред кућ ног ог њи шта, мно ге од њих 
би ле су при мо ра не да иза ђу на ули цу и укљу че се у та ко зва ни „ди вљи 
ка пи та ли зам“. То је на ро чи то ви дљи во у сфе ри ма те ри јал ног обез вре-
ђи ва ња сред ње кла се, чи ји/е при пад ни ци/е се по вла че са јав не сце не. 
Њи хо ва бор ба за оп ста нак пре ба че на је у сфе ру при ват но сти, „си ву 
еко но ми ју“ (нпр. не при ја вље не адво кат ске кан це ла ри је и ле кар ске ор-
ди на ци је, при ват ни ча со ви и слич но), ула га ње уште ђе ви не у ри зич не 
тран сак ци је или про да ја по крет не имо ви не од вред но сти, на „по лу ле-
гал ним тр жи шти ма ан ти ква ри ја та“.27 

У та квој ат мос фе ри, та ло же ној го ди на ма, пи та ње еман ци па ци је 
же на сма тра но је на зад ном, од но сно те ко ви ном со ци ја ли зма. Тре ба ло 
је рас ки ну ти све ве зе са та квом про шло шћу. Фе ми ни стич ки по ку ша-
ји по нов ног ус по ста вља ња кон ти ну и те та род не еман ци па ци је, на и ла-
зи ли су на оспо ра ва ње. Не за вид на по зи ци ја же на, би ла је усло жње на 
ста њем у ко јем је по ро ди ца узе та као ме то ни ми ја за на ци ју, што их је 

25 О пси хо ло шким по сле ди ца ма та квог дис кур са не ће мо го во ри ти у овом ра ду, 
иако сма тра мо да је то те ма ко јој тре ба по све ти ти па жњу, већ ће мо ука за ти на не-
слав не ре зул та те на ве де них (на ци о на ли стич ких) апе ла; ви де ти: Стеф Јан сен, нав. 
де ло, 2005, 32.

26 Исто, 33.
27 Не ста ја ње сред њег сло ја усло вље но је и еми гра ци јом ве ли ког бро ја чи та вих 

по ро ди ца, пре све га мла дих струч ња ка и ин те лек ту а ла ца, што пред ста вља не на док-
на див струк ту рал ни гу би так за Ср би ју. Ви де ти: Ан ђел ка Ми лић, „По ро ди ца и иза-
зо ви гло бал не тран сфор ма ци је“, у Вре ме по ро ди ца – Со ци о ло шка сту ди ја о по ро
дич ној тран сфор ма ци ји у са вре ме ној Ср би ји, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2010, 51.
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до ве ло у по зи ци ју ста ра те љи ца о соп стве ној на ци ји. На го ми ла ни еко-
ном ски, дру штве ни, по ли тич ки, кул ту ро ло шки и пси хо ло шки про бле-
ми усло ви ли су ста ње си ве сва ко дне ви це, из чи је пер спек ти ве је сва ко-
днев ни жи вот у до ба СФРЈ не рет ко био ју го но стал ги чар ски при зи ван. 

У тра га њу за што кон зи стент ни јим ви дом бор бе про тив на ста ле си-
ту а ци је, же не (ма хом из ур ба них сре ди на) су пру жа ле от пор на ци о на-
ли стич кој иде о ло ги ји, мо би ли за ци ји му шка ра ца, ра то ви ма... Нај лак ше је 
би ло пре по зна ти ак ти ви зам фе ми нист ки ња, ко је су на не ки на чин би ле 
укљу че не у рад ци вил ног сек то ра (нпр. Же не у цр ном). У на ста лој иде о-
ло ги ји, у ко јој је на сту пи ло де гра ди ра ње еман ци па тор ске пред ста ве о 
же ни, ни је би ло до вољ но мо гућ но сти да се же не и ма сов ни је ор га ни-
зу ју. У уну тра шњо сти зе мље, же не ни су по ка за ле ову вр сту ак ти ви зма, 
што мо же мо об ја сни ти и ве ћим ути ца јем зва нич не иде о ло ги је, као и цр-
кве ко ја по но во сту па на дру штве ну сце ну, уз све ве ћи ути цај. Као по 
пра ви лу, ова кве ак тив но сти би ле су при влач не углав ном обра зо ва ним 
же на ма из ве ћих ур ба них сре ди на, док су до гра ђа на из уну тра шњо сти 
зе мље лак ше до пи ра ле иде о ло шке и вер ске по ру ке. Оне су у та квим при-
ли ка ма, у те жњи да пре жи ве или у бри зи за му шке при пад ни ке по ро ди це 
(не рет ко мо би ли зо ва не), оста ја ле иму не на фе ми ни стич ки ак ти ви зам. У 
та да шњој ат мос фе ри, мно го је лак ше би ло не по ка за ти от пор, не го на-
и ћи на не по вољ ну или на сил ну ре ак ци ју љу ди из нај бли жег окру же ња. 

Оно што је за јед нич ко же на ма (али и му шкар ци ма) из це ле зе мље, 
је сте на сто ја ње за одр жи нор мал но сти сва ко дне ви це, то јест кон ти ну-
и те та уоби ча је ног жи во та. Че сто фо ку си ра ју ћи сво је ак ци је на по ро-
ди цу, уз кон стру и са ње но вих мо де ла по ро дич них од но са, по ли ти ча ри 
као и пред став ни ци вер ских ин сти ту ци ја, на сто ја ли су да ство ре но ви 
тип дру штва. Оно што су гра ђа ни (у пр вом ре ду же не) на сва ко днев-
ном жи во ту же ле ли је сте по вра так нор мал но сти прет ход ног мир но-
доп ског по рет ка. Оту да ни је те шко прет по ста ви ти да по ро ди це у Ср-
би ји и да нас осе ћа ју по сле ди це не ка да шње си ве сва ко дне ви це.28 

Та ко до ла зи мо до за кључ ка да су же не оста ле не моћ не пред та ла-
сом по нов ног кон сти ту и са ња на ци је, као од го вор на рас пад др жа ве, 
због че га по ро ди ца до ла зи у фо кус као основ на дру штве на ин сти ту-
ци ја, од но сно ре про дук тив на је ди ни ца. У крат ком ро ку је иде о ло ги ју 
брат ства и је дин ства тре ба ло за ме ни ти на ци о на ли стич ком, због че га 
је ре тра ди ци о на ли за ци ја по ро ди це би ла не ми нов на. Из но ва су же не 

28 Ви де ти: Ми лић 1994, 2001, 2004, 2010, Бол чић (ур.) 1995, Ни ко лић-Ри ста-
но вић 1996, Мар ко вић 1998, Бо жи но вић 1996, Г. Трип ко вић 2005, Јан сен 2005.
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под не ле нај ве ћи те рет ова квог про це са, због че га је њи хо ва „дво стру ка 
оп те ре ће ност“ – на по слу и у по ро ди ци, би ла ви ше стру ко усло жље на, 
с об зи ром на бор бу за ег зи стен ци јал ну одр жи вост и ука зи ва ње па жње 
свим чла но ви ма по ро ди це. Ни је те шко прет по ста ви ти да су ова кве ак-
тив но сти ре ду ко ва ле и ру ти ни зо ва ле сва ко дне ви цу же на, све де ну на 
основ не фор ме пре жи вља ва ња, при че му су раз вој њи хо ве со ци јал не 
ин те ли ген ци је, сло бод но вре ме, по тро шња, це ло ку пан стил жи во та, 
све де ни на за не ма ри ве (на зад не) окви ре. 

Сва ко днев ни жи вот же на  
у пр вој де це ни ји ХХI ве ка

На кон ни за дру штве них про ме на, чи је су по сле ди це и да нас при-
сут не ме ђу гра ђа ни ма Ср би је, со ци о ло зи су ин тен зив ни је при сту пи-
ли ис тра жи ва њу стра те ги ја (пре жи вља ва ња) дру штве них гру па. То ме 
све до че збор ни ци ра до ва фо ку си ра ни упра во на фор ме тран сфор ма-
ци је по ро ди це и сва ко днев ног жи во та. Же не као при ви ле го ва ни ак те
ри сва ко дне ви це, из но ва су до би ле при ли ку за ис ка зи ва ње до ми шља-
то сти у ци љу пре жи вља ва ња. Док су со ци о ло шка ис тра жи ва ња кра јем 
‘80-их го ди на ХХ ве ка ука зи ва ла на тран сфор ма ци ју по ро ди це у скла-
ду са мо дер ним вред но сти ма (реч је о ве ли чи ни, струк ту ри и сти лу 
жи во та чла но ва по ро ди ца), при че му је кра јем на ве де ног пе ри о да до-
стиг нут про сек од 3,5 чла на по до ма ћин ству, на по чет ку тре ћег ми-
ле ни ју ма при сут на је дру га чи ја тен ден ци ја. По бе ду ну кле ар ног ти па 
по ро ди це у Ср би ји у пи та ње су до ве ле број не (не га тив не) дру штве-
не про ме не. На гло оси ро ма ше ње то ком 90-их го ди на, узро ко ва ло је 
стра те ги је сва ко днев ног пре жи вља ва ња. То је нај че шће озна ча ва ло 
по вра так ра ни је од ба че ним тра ди ци о нал ним об ли ци ма по ро дич-
ног жи во та, због че га ис тра жи ва чи ни су би ли из не на ђе ни про це сом 
ре тра ди о ци о на ли за ци је. До шло је и до пре вред но ва ња срод нич-
ких ре ла ци ја, ко је су не ка да сма тра не „пре ва зи ђе ним со ци јал ним и 
кул тур ним на сле ђем“, а са да ин сти ту ци јом од стра те шког зна ча ја 
„у функ ци о ни са њу са вре ме них по ро дич них и до ма ћих за јед ни ца“.29 

29 Ан ђел ка Ми лић, „Тран сфор ма ци ја по ро ди це и до ма ћин ста ва – за стој и стра-
те ги ја пре жи вља ва ња“, у Ми лић Ан ђел ка (прир.): Дру штве на тран сфор ма ци ја и 
стра те ги је дру штве них гру па: Сва ко днев ни ца Ср би је на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма, 
Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2004, 318.
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Уме сто кре та ња ко ја би во ди ла ка мо дер ни за циј ској тран сфор ма ци ји  
по ро ди це (са мим тим и сва ко дне ви це же на), у ви ду сма њи ва ња бро ја 
чла но ва по ро ди це или при бе га ва ња ал тер на тив ним ви до ви ма парт-
нер ских ве за и по ро дич них об ли ка, по но во се ја вља ју вер ти кал но 
про ши ре не по ро ди це. „Прак тич но, у не ким ве ли чи на ма смо се вра-
ти ли на го ди не по сле II свет ског ра та (уче шће про ши ре них ти по ва 
до ма ћин ста ва), а са дру ге стра не, по ја ви ле су се за ма шне гру пе по ро-
ди ца и до ма ћин ста ва ко ја су за вр ши ла сво ју ре про дук ци ју и ко ји ма у 
бли ској бу дућ но сти пред сто ји фи зич ко не ста ја ње“.30 Ово прак тич но 
зна чи да је основ на по ро дич на фор ма, ко ја је сма тра на си но ни мом за 
мо дер ни за циј ске то ко ве – ма ла ну кле ар на по ро ди ца – у опа да њу.

У кон тек сту ис тра жи ва ња сва ко днев ног жи во та же на, у пи та ње 
су до ве де ни сти ло ви жи во та же на, ауто но ми ја у од лу чи ва њу о по ро-
дич ном и соп стве ном жи во ту, реч ју, уна пре ђе ње њи хо вог дру штве ног 
по ло жа ја. Уме сто про це са на пре до ва ња, раз во ја и ин ди ви ду а ли за ци је, 
же не при бе га ва ју (тра ди ци о нал ним) стра те ги ја ма упра вља ња огра-
ни че ним ре сур си ма. Ни је те шко прет по ста ви ти да до ла зи до ин тим-
ног не за до вољ ства же на, на ста лог услед сва ко днев них фру стра ци ја. 
До бив ши у но вом31 ми ле ни ју му отво ре не мо гућ но сти за по ли тич ки, 
пред у зет нич ки, као и ак ти ви зам у ци вил ном сек то ру, же не су ипак на 
сва ко днев ном ни воу не за до вољ не ка ко сво јим по ро дич ним по ло жа јем 
у сфе ри при ват но сти, та ко и еко ном ским по ло жа јем у рад ном кон ти-
ген ту. Пи та ње је ко ли ко су гра ђа ни Ср би је уоп ште за до вољ ни сво јим 
жи во том, ста ту сом, уло га ма и по ло жа ји ма ко је оства ру ју, али се ис по-
ста вља да су же не (пре)ду го би ле ослон ци сво јих по ро дич них и срод-
нич ких гру па, због че га је ни во не за до вољ ства ви сок. 

У об зир тре ба узе ти и про ме не у основ ним функ ци ја ма по ро ди це, 
на ста лим у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка, то јест за ме не про из вод не функ ци је 
по тро шач ком. По узо ру на раз ви је ни је зе мље, по тро шач ки стил жи во та 
по стао је до ми нан тан обра зац жи во та, без об зи ра на еко ном ски ста тус 
по ро ди це. Ис тра жи ва ња ука зу ју на спор опо ра вак, у пр вом ре ду сред-
ње кла се, на кон 2000. го ди не. Овај за кљу чак из ве ден је нај пре у кон тек-
сту по врат ка ове кла се „на ста ре по зи ци је нај ве ћег дру штве ног по тро-
ша ча“32. За кљу чак је из ве ден де лом и због де ли мич но бо љих дру штве них 
окол но сти, ко је су при пад ни ци ма ове кла се пру же ни, у ви ду ис ка зи ва ња 

30 Исто, 325.
31 Услед зва нич не про ме не по ли тич ког си сте ма.
32 Ан ђел ка Ми лић, нав. де ло, 2004, 320.
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струч них и ин те лек ту ал них ве шти на, а у ци љу со ци јал не про мо ци је и на-
пу шта ња ста ња па у пе ри за ци је. Ста ње је и да ље да ле ко од за до во ља ва ју-
ћег, тим пре што ве ли ки број мла ди ћа и де во ја ка и да ље на пу шта Ср би ју, 
услед ве ли ке не за по сле но сти, али су по зи тив ни ко ра ци ви дљи ви у по ре-
ђе њу са прет ход ном де це ни јом.

Осим при пад ни ца сред ње кла се, чи ја је сва ко дне ви ца об ли ко ва на у 
скла ду са дру штве ном по зи ци јом у окви ру рад ног кон ти ген та, у Ср би ји 
на по чет ку ХХI ве ка тре ба се за пи та ти и о сва ко дне ви ци же на на се лу. 
Се ло је у до ба ко му ни зма сма тра но за о ста лом те ко ви ном не ка да шње 
по љо при вред не Ср би је. У кон тек сту ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за-
ци је, се ља штво ни је има ло при ли ке за по бољ ша ње свог дру штве ног по-
ло жа ја, што је на ро чи то ва жи ло за же не. У по след њој де це ни ји ми ну лог 
ве ка, у ста њу на ци о на ли стич ке иде о ло ги је и ро ман ти чар ског при зи ва-
ња тра ди ци је и па три јар хал них вред но сти, ова ка те го ри ја ста нов ни-
штва по ста је ре сурс за по ли тич ке по е не. Се ло и се ља штво по ста ју и 
ва жан еко ном ски ре сурс, тим пре што у си ту а ци ји про па да ња при вре-
де и на мет ну тих еко ном ских санк ци ја, по ста је је ди ни из вор за до во ље-
ња ег зи стен ци јал них по тре ба. За раз ли ку од сред ње кла се, се ља штво 
је оста ло го то во нео кр ње но про це сом па у пе ри за ци је. Ме ђу тим, то не 
го во ри о по бољ ша њу сва ко днев ног жи во та же на на се лу. Шта ви ше, у 
кон тек сту ре ви та ли за ци је ре ли ги је и ве ли ча ња на ци о нал них вред но сти, 
из но ва се ин си сти ра ло на суб ми сив ној по зи ци ји же не. На кон 2000. го-
ди не до ла зи до па ра док са, то јест па у пе ри за ци је ко ју је се ља штво из бе-
гло у прет ход ној де це ни ји. „Са мо је дан ма њи део ко ји се бла го вре ме но 
сна шао у но вим од но си ма и ус пео да пре ор јен ти ше сво ју при звод њу на 
тр жи шни обра зац по сло ва ња, ус пео је да се ин те гри ра у но ве од но се 
и да оства ри и зна чај не ма те ри јал не до бит ке; ве ћи на сит ног се ља штва 
до жи вља ва де мо граф ско и еко ном ско про па да ње“.33 

Си ту а ци ја је сло же на и за же не са Ко со ва и Ме то хи је. Про шав ши 
кроз за себ не тран сфор ма циј ске про це се, услед на ра ста ју ћег ани мо зи-
те та из ме ђу срп ске и ал бан ске ет нич ке гру пе, за же не из тог де ла Ср-
би је ни је би ло до вољ но при ли ке за еман ци па ци ју и кре а тив ни је фор ме 
сва ко дне ви це. На кон по след њих дру штве них су ко ба, о сва ко дев ном 
жи во ту же на и ни је би ло зна чај ни јих ра до ва, бу ду ћи да су об ја вље ни 
ра до ви (срп ски, ал бан ски и ино стра ни) не рет ко би ли ет нич ки при-
стра сни, због че га су ве ли ча не ка рак те ри сти ке исто ри је, тра ди ци је и 
сва ко днев ног жи во та јед не за јед ни це, уз ми ни ми зи ра ње по зи тив них 

33 Ан ђел ка Ми лић, нав. де ло, 2004, 53.
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осо би на дру ге. Ипак, по след њих го ди на че сто су ци ти ра не књи ге Ге-
ра Деј зинг са (Ger Dej zings) Ре ли ги ја и иден ти тет на Ко со ву и Хе ле не 
Здрав ко вић По ли ти ка жр тве на Ко со ву, ко је пред ста вља ју ре зул та те 
ис тра жи ва ња ре а ли зо ва них на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је. Тре ба, 
ме ђу тим, има ти у ви ду да су обо је ис тра жи ва ње ре а ли зо ва ли као не
за ви сни и не при стра сни ис тра жи ва чи из ино стран ства, што је и је дан 
од ва жних раз ло га за обез бе ђи ва ње ис пи та ни ка и сло бо ду кре та ња по 
те ре ну. Ови ис тра жи ва чи на сто ја ли су да у те рен ским ис тра жи ва њи ма 
што не при стра сни је са гле да ју сва ко днев ни жи вот ста нов ни ка по кра-
ји не, у пр вом слу ча ју пре, а у дру гом на кон дру штве них су ко ба, при че-
му је ши ра на уч на јав ност до би ла ја сни ји увид у тран сфор ма ци ју иден-
ти те та и ин си сти ра ње на уло зи жр тве ан та го ни стич ких гру па на кон 
су ко ба. Тим пре и њи хо ви ра до ви спа да ју у ред че сто ци ти ра них, ка да 
је сва ко дне ви ца ста нов ни ка Ко со ва и Ме то хи је у пи та њу. По ус по ста-
вља њу ме ђу на род ног про тек то ра та на те ри то ри ји по кра ји не, до ма ћи 
со ци о ло зи ни су би ли у при ли ци да ре а ли зу ју озбиљ ни ја ем пи риј ска 
ис тра жи ва ња, због ве о ма оте жа не сло бо де кре та ња не ал ба на ца ко ја и 
да нас тра је. Осим то га, ни је би ло ни еви дент них по ку ша ја срп ских или 
ал бан ских со ци о ло га са Ко со ва и Ме то хи је да ис тра же спе ци фич но-
сти ет нич ке гру пе ко јој са ми не при па да ју. На кон јед но стра но про-
гла ше не не за ви сно сти по кра ји не од стра не при вре ме них ко сов ских 
ин сти ту ци ја све су че шћи по ку ша ји јед ног бро ја ал бан ских со ци о ло-
га и пси хо ло га, ана га жо ва них на про јек ти ма ко је фи нан си ра ју ме ђу-
на род не ор га ни за ци је34, да про на ђу и ан га жу ју ко ле ге Ср бе ка ко би 
до ла зи ли до по да та ка о жи во ту Ср ба у се вер ном де лу по кра ји не, ко јем 
са ми не ма ју при ступ, а ко ји же ле да у сво јим ис тра жи ва њи ма при ка жу 
као део ко сов ског дру штва. На осно ву при мар ног ис ку ства, ме ђу тим, 
за кљу чи ли смо да се ис тра жи ва ња на се ве ру по кра ји не ре а ли зу ју под 
окол но сти ма ко је не за до во ља ва ју на уч не кри те ри ју ме, у пр вом ре ду у 
ода би ру ис пи та ни ка, ан ке та ра и ре пре зен та тив но сти узор ка.35 

Ка да је у пи та њу ус по ста вља ње ин тер ет нич ких кон та ка та же на 
на сва ко днев ном ни воу, за хва љу ју ћи им пле мен та ци ји број них про-
је ка та ме ђу на род них и ло кал них не вла ди них ор га ни за ци ја, до ла зи ло 
је до све че шћих су сре та же на, а са ци љем по бољ ша ња дру штве ног  

34 Реч је о сле де ћим ор га ни за ци ја ма: UNDP, US AID, ICO, UNI CEF.
35 Овај ути сак сте кли смо у не ко ли ко на вра та, бу ду ћи да смо би ли све до ци ода-

би ра ис пи та ни ка на осно ву кри те ри ју ма ко ји ни су би ли ме то до ло шки ва лид ни, а 
ко ја је ре а ли зо ва ла НВО „To get her Ko so va” из При шти не.
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по ло жа ја и ква ли те та сва ко днев ног жи во та. Про блем ко ји се у овим 
слу ча је ви ма, ме ђу тим, ја вља је сте об у хват ност, од но сно ма ли број 
же на ко је су ан га жо ва не нај че шће на осно ву при мар них ве за (ком-
шиј ских, ро ђач ких, при ја тељ ских) са ак ти вист ки ња ма у ци вил ном 
сек то ру. На ве де ни про јек ти36 не ма ју на уч но (те о риј ско и епи сте мо-
ло шко), већ ан га жо ва но/праг ма тич но упо ри ште, али оно мо же по-
слу жи ти као по ла зна тач ка за си сте мат ска ис тра жи ва ња сва ко дне-
ви це же на у бу дућ но сти, уз укљу чи ва ње што ве ћег бро ја ис пи та ни ца 
у ис тра жи ва ње. На ве де ни про јек ти у скла ду су са пред ло гом ко ји је 
Ма ри на Бла го је вић из ло жи ла пре две де це ни је, а ко ји гла си да је: „за 
про ме ну ме ђу ет нич ких од но са на Ко со ву нео п хо дан про грам ет нич-
ке ин те гра ци је. Овај про грам би мо рао на ми кро, а не на ма кро ни воу 
као што то чи не еко ном ска по ли ти ка, др жа ва или кул тур на по ли ти-
ка, си сте ма тич но и пла ни ра но да уно си про ме не ко је ће во ди ти ус по-
ста вља њу рас ки ну тих ве за, људ ске ко му ни ка ци је из ме ђу при пад ни ка 
раз ли чи тих ет нич ких гру па. Под ми кро ни во ом ов де под ра зу ме ва мо 
уже гру пе ко је се фор ми ра ју на ни воу сва ки да шњег жи во та“.37 Две 
де це ни је ка сни је, си ту а ци ја у про бле ма ти зо ва ном со ци о кул тур ном 
окви ру ни је мно го дру га чи ја – за пра во, су шти на је иста. Сва ко днев ни 
аспект нео п хо дан је у оства ри ва њу афир ма ци је по што ва ња раз ли чи-
то сти, од но сно ме ђу ет нич ке то ле ран ци је. Осим то га, ра до ви ко је смо 
по ми ња ли, а чи ји је при ступ сва ко днев ном жи во ту ста нов ни ка Ко со-
ва и Ме то хи је био ви ше де скрип тив ног не го ана ли тич ког ка рак те ра, 
ипак мо гу по слу жи ти као осно ва за њи хо во кри тич ко пре и спи ти ва ње 
и упо ре ђи ва ње ка рак те ри сти ка сва ко дне ви це же на пре и на кон дру-
штве них су ко ба, ко ји су нај зна чај ни ји раз лог ре кон струк ци је сва ко-
дне ви це, нор ми, вред но сти и дру штве них про ме на уоп ште.

Очи глед но је да су у пр вој де це ни ји ХХI ве ка, же не у ју жној срп-
ској по кра ји ни до би ле при ли ку за со ци јал ну про мо ци ју у ме ђу на род-
ним ор га ни за ци ја ма и ци вил ном сек то ру. Ово је на ро чи то ви дљи во 

36 При ме ра ра ди, тре нут но је у фа зи ре а ли за ци ја про јек та „Же не за јед но за 
људ ска пра ва“, ко ји фи нан си ра Европ ска ко ми си ја, а ре а ли зи ју ло кал не не вла ди не 
ор га ни за ци је Ca ri tas и Com mu nity Bu il ding Mi tro vi ca. Су шти на про јек та је сте за-
јед нич ко ан га жо ва ње же на раз ли чи тих ет нич ких гру па из Ко сов ске Ми тро ви це, а 
са ци љем уна пре ђе ња са рад ње же на, њи хо вог дру штве ног по ло жа ја и за јед нич ког 
ло би ра ња код до на то ра ка да је у пи та њу из град ња ин фра струк тур них про је ка та. 

37 Ма ри на Бла го је вић, „Срп ске се о бе са Ко со ва од кра ја 60-их го ди на: дру-
штве ни чи ни о ци“, Ср би и Ал бан ци у ХХ ве ку, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
Бе о град, 439.
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код Ал бан ки, ко је су на кон де це ни је про ве де не у сен ци, у но вом ин сти-
ту ци јал ном окви ру до би ле при ли ку за еман ци па ци ју. То је очи глед-
но у При шти ни, као глав ном гра ду и уни вер зи тет ском цен тру, док у 
оста лим ме сти ма и да ље оп ста ју ста во ви о же ни као мај ци, до ма ћи ци 
и су пру зи. Бу ду ћи да на Ко со ву и Ме то хи ји вла да ви сок сте пен не за-
по сле но сти, чи ји су глав ни ак те ри же не, ни је те шко прет по ста ви ти да 
до зна чај ни је тран сфор ма ци је сва ко днев ни це за пра во и ни је до шло. 
Си ту а ци ја је не што дру га чи ја са срп ским на ро дом, пре све га у се вер-
ном де лу Ко сов ске Ми тро ви це, ко ја је срп ски уни вер зи тет ски цен тар 
у по кра ји ни. Не ка да из бе га ва на бу џет ска рад на ме ста, ко ја су му шкар-
ци пре пу шта ли же на ма (рад у обра зо ва њу – основ ним и сред њим шко-
ла ма, здрав ству, на шал те ри ма по шта и ба на ка) да нас су бо ље пла ће на 
од по сло ва у ин ду стриј ском сек то ру и, при ме ра ра ди, суд ству. То је 
за по сле ним Срп ки ња ма оста ви ло мо гућ но сти за по бољ ша ње еко ном-
ског по ло жа ја у по ро ди ци, на ро чи то у по ро ди ца ма где су му же ви/оче-
ви оста ли без по сла. Осим по ро ди це, до шло је и до тран сфор ма ци је 
сва ко дне ви це. У од но су на прет ход ну де це ни ју, да нас ве ћи број же на 
во ди ра чу на о уво ђе њу кре а тив ни јих са др жа ја у сва ко днев ни жи вот, у 
ви ду дру же ња, из ла за ка са при ја те љи ца ма, оби ла за ка про дав ни ца, фри-
зер ских и ко зме тич ких са ло на и фит нес цен та ра. Ис пу ње ни ји сва ко-
днев ни жи вот у ди рект ној је ве зи са бо љим еко ном ским мо гућ но сти-
ма тих же на. Са дру ге стра не, у по кра ји ни жи ви ве ли ки број ин тер но 
ра се ље них ли ца, ко ја су на мар ги на ма ло кал не за јед ни це, као и ве ли ки 
број же на ко је су не ка да ра ди ле у ин ду стриј ским по стро је њи ма, а да-
нас при ма ју ми ни мал ну нов ча ну на док на ду. Оту да је жи вот Срп ки ња 
ди рект но усло вљен ма те ри јал ним стан дар дом, као и жи во том на се ве-
ру (на се ље ном Ср би ма) или оста лим де ло ви ма по кра ји не (где су део 
ет нич ки ма њин ског ста нов ни штва). 

За кљу чак

У ра ду смо на сто ја ли да ука же мо на зна чај ис тра жи ва ња сва ко-
днев ног жи во та у срп ском дру штву, тим пре што су тур бу лент не дру-
штве не про ме не у Ср би ји кроз исто ри ју усло вља ва ле тран сфор ма ци ју 
сва ко дне ви це, та ко ђе. Ис тра жи ли смо при су ство ка те го ри је сва ко-
днев ног жи во та у ра до ви ма со ци о ло га (по сред но исто ри ча ра и ан тро-
по ло га), ка ко би смо са гле да ли то ко ве при ват но сти и дру штве ног по-
ло жа ја же на. Ис по ста ви ло се да су оне у раз ли чи тим ин сти ту ци јал ним 
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окви ри ма, по чев ши од мо нар хи је, пре ко „са мо у прав ног со ци ја ли зма“ 
до пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је, као за јед нич ку ка рак те ри сти-
ку има ле сва ко днев ни жи вот ис пу њен бор бом за ег зи стен ци ју сво јих 
по ро ди ца, усло жње ну бор бом за соп стве ну еман ци па ци ју. Та ман ка да 
се учи ни ло да ће до то га до ћи у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка, рас пад др жа-
ве узро ко вао је по ре ме ћај ин сти ту ци јал ног, као и си сте ма вред но сти, 
чи је су не га тив не по сле ди це ви дљи ве у сфе ри сва ко днев ног жи во та. 
Ста во ви о „дво стру кој при сут но сти“ и „дво стру кој оп те ре ће но сти“ 
же на у по след ње две де це ни је до би ли су но ву те жи ну у срп ском дру-
штву. О то ме све до чи ин тен зив ни је ин те ре со ва ње со ци ло га за сфе ру 
сва ко дне ви це у на ве де ном пе ри о ду. Об ја вље ни ра до ви, ко ји су нај пре 
ука зи ва ли на пре струк ту ри ра ње по ро ди це, у ви ду по нов ног по ја вљи-
ва ња вер ти кал но про ши ре не по ро ди це, за тим од ла га ње фор ми ра ња 
по ро ди це про кре а ци је, са мим тим оста мо ста љи ва ња, сма ње ње на та-
ли те та, усло жње ни сва ко днев ном бор бом за ег зи стен ци ју, чи ни ли су 
око сни цу тих ра до ва. Ре зул та ти ис тра жи ва ња об ја вље них на кон 2000. 
го ди не ука зу ју на не што по зи тив ни ји тренд тран сфор ма ци је сва ко-
дне ви це, на ро чи то при пад ни ца/ка сред ње кла се, ко ја је 90-их го ди на 
би ла нај у гро же ни ја па у пе ри змом. Ис по ста вља се да су у де це ни ји за 
на ма при пад ни ци ове кла се до би ли не што бо ље усло ве за ис по ља ва ње 
сво јих ин те лек ту ал них, обра зов них и кре а тив них спо соб но сти, у кон-
тек сту из ла ска из за тво ре ног кру га нај бли жих срод ни ка, у ко јем су тра-
жи ли уто чи ште 90-их го ди на, за рад очу ва ња нор мал но сти. За раз ли ку 
од не што бо ље сва ко дне ви це у ве ћим ур ба ним цен три ма, же не са се ла 
још увек ни су до би ле при ли ку за уна пре ђе њем свог дру штве ног по ло-
жа ја, тим пре што је раз вој по љо при вре де у де це ни ји за на ма до ве ден 
у пи та ње. Па ра док сал но, ис по ста вља се да су же не са се ла рад но ак-
тив не у ин ду стри ји у до ба со ци ја ли зма, на кон кра ха ин ду стри је ма хом 
оста ле без по сла. Бор ба за ег зи стен ци ју све де на је на ба вље ње по љо-
при вре дом, без мо гућ но сти за ра де. Та ко су не ка да шњи ин ду стриј ски 
рад ни ци и рад ни це са се ла, у пе ри о ду пост со ци ја ли стич ке тран сфор-
ма ци је по ста ли гу бит ни ци, на ро чи то у по ре ђе њу са сво јим ком ши ја ма 
и срод ни ци ма ко ји су се пер ма нент но ба ви ли по љо при вре дом. Ка да 
се по ме не и ре тра ди ци о на ли за ци ја, о ко јој је у ра ду би ло ре чи, ја сно је 
за што сва ко днев ни жи вот же на на се лу на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма 
не ка рак те ри шу еман ци па тор ски ко ра ци.

Си ту а ци ја је до дат но сло же на на пост кон фликт ном де лу те ри-
то ри је Ср би је – Ко со ву и Ме то хи ји, где је до шло до про ме на у свим 
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обла сти ма жи во та. Раз ли чи те ет нич ке и кла сне гру пе про ла зе кроз 
раз ли чи те про це се тран сфор ма ци је сва ко дне ви це. Док за Ал бан ке из 
ур ба них сре ди на пе ри од под ме ђу на род ним про тек то ра том пред ста-
вља при ли ку за еман ци па ци ју, у ви ду бо љих усло ва за обра зо ва ње и за-
по сле ње, оне ко је и да ље жи ве у ру рал ном окру же њу не мо гу на ве сти 
та кве про ме не на бо ље. Код Срп ки ња до тран сфор ма ци је до ла зи за-
ви сно од то га да ли се ра ди о ин тер но ра се ље ним ли ци ма, ме шта ни ма 
ен кла ва у пот пу ном ал бан ском окру же њу или Срп ки ња ма са се ве ра 
по кра ји не, где је се ди ште При штин ског уни вер зи те та и оста лих нај-
ва жни јих ин сти ту ци ја Ре пу бли ке Ср би је. Уко ли ко по ме не мо за ра де 
за по сле них у бу џет ском сек то ру, ко је су сва ка ко бо ље од за ра да за по-
сле них у та ко зва ним ко сов ским ин сти ту ци ја ма, ја сно је да је еко ном-
ски стан дард Срп ки ња ви ши од стан дар да же на из оста лих ет нич ких 
гру па. То је ди рект но ути ца ло на бо љу по зи ци ју у по ро ди ци, као и 
ви ши ни во све сти о соп стве ним по тре ба ма за сло бод ним вре ме ном, 
дру же њем, пу то ва њи ма и по тро шњом. Иако о на ве де ном и да ље не по-
сто ји до во љан број об ја вље них ра до ва, си ту а ци ја на те ре ну ука зу је на 
низ спе ци фич них про ме на при ват но сти и сва ко днев ног жи во та ко је 
су, ме ђу тим, ди ску та бил не у си ту а ци ји угро же не без бед но сти срп ске 
ет нич ке гру пе, до ко јих по вре ме но до ла зи. Ти ме ком плек сност про-
бле ма одр жи во сти но вих фор ми сва ко днев ног жи во та на Ко со ву и 
Ме то хи ји би ва ја сни ја. 

Уоп ште узев ши, срп ско дру штво и да ље тра га за сво јим ин сти ту-
ци јал ним упо ри штем. У раз ли чи тим ре ги о ни ма тог дру штва, сва ко-
днев ни или ду го роч ни при о ри те ти раз ли чи ти су. За јед нич ки име ни те-
љи свих ре ги о на, ипак, је су ни зак жи вот ни стан дард и од су ство ја сне 
ви зи је бу дућ но сти, због че га сма тра мо да ће ис тра жи ва ња о сва ко-
днев ном жи во ту у Ср би ји и да ље би ти ак ту ел на те ма ме ђу со ци о ло-
зи ма. Не ре ше ност про бле ма дру штве ног по ло жа ја же на, под ко јим се 
под ра зу ме ва низ ег зи стен ци јал них и сва ко днев них про бле ма, та ко ђе 
све до чи о не ис црп но сти ове ис тра жи вач ке те ме.
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Iva na ARI TO NO VIć 

RE SE ARCH OF EVERYDAY LI FE OF WO MEN IN THE 
SER bIAN SO CI ETY TA KING ESPE CI ALLY IN TO  

CON SI DE RA TION KO SO VO AND ME TO HIA

Sum mary

The aut hor at temp ted to show the pre sen ce of the ca te gory of everyday li fe 
of wo men in the works of so ci o lo gists (in di rectly hi sto ri ans and anthro po lo gists) 
in the Ser bian so ci ety. The aut hor was mo ti va ted to wri te this pa per by the fact it 
was abo ut in suf fi ci ently tre a ted phe no me non in do me stic so ci o logy. Nu me ro us, 
as a ru le, tur bu lent hap pe nings in dif fe rent ide o lo gi cal cir cum stan ces ap pro pri a-
ted to Ser bian so ci ety, in di ca te to the une qu al le vel of pre sen ce of the ca te gory of 
everyday li fe re se arch all the mo re so it was con si de red so ci o logy stu died “im por-
tant so cial events”. The mo re hap pe nings in the so ci ety we re tur bu lent, the mo re 
ca te gory of everyday li fe be co mes ac tual, sin ce the sphe re of pri vacy is re flec ted 
by all so cial chan ges. Thus, it is not sur pri sing that the lar gest num ber of pa pers 
in ma ga zi nes, col lec tion of pa pers, mo no graph pu bli ca ti ons was pu blis hed in the 
last two de ca des, when the tem po ra ri ness be ca me the word by which it was the 
easi est way to de scri be everyday li fe in Ser bia. Ge ne rally spe a king, Ser bian so ci-
ety is se ar ching its in sti tu ti o nal fo o ting any lon ger. Everyday or long-term pri o-
ri ti es are to be dif fe rent in dif fe rent re gi ons or so ci e ti es. Thus, com mon de no mi-
na tors of all re gi ons are low stan dard and ab sen ce of cle ar vi sion of fu tu re, due to 
that we think re se ar ches on everyday li fe in Ser bia are go ing to be ac tual the me 
amongst so ci o lo gists any lon ger. Non-re so lu tion of the so cial po si tion of wo men 
un der which se ri es of exi sten ti al and everyday pro blems are im plied, te sti fi es on 
the inex ha u sti bi lity of this the me to be re se ar ched. 

Key words: everyday li fe, wo men, fa mily, Ser bian so ci ety, post-so ci a list tran-
sfor ma tion, eman ci pa tion, Ko so vo and Me to hia.

Рад је пре дат 25. ок то бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.
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Ива на Же НАР ЈУ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

СЛИ КЕ РА ТА У ИЛУ СТРО ВА НОМ  
ЧА СО ПИ СУ СРПСКАЗОРА 

(18761881)**

Ап стракт:У ра ду су ана ли зи ра не илу стра ци је у ча со пи су Срп ска зо
ра, ко ји је из ла зио у Бе чу у пе ри о ду од 1876. до 1881. го ди не. Об ра ђе не су 
сли ке ак ту ел них рат них ак ци ја – Бо сан ско-хер це го вач ког и устан ка у Бу-
гар ској, као и ра то ва Ср ба и Ру са про тив Ту ра ка. Циљ ра да је ука зи ва ње 
на мо гућ но сти ту ма че ња илу стро ва не пе ри о ди ке и ма пи ра ња ње ног ме ста 
у си сте му срп ске ви зу ел не кул ту ре.

Кључ не ре чи:Бо сан ско-хер це го вач ки уста нак, култ хе ро ја, Срп ска зо ра, 
Срп ско-тур ски рат, култ Цр но го ра ца, пан сла ви зам

Срп ска зо ра, илу стро ва ни лист за за ба ву и по у ку, по кре нут је 1876. 
го ди не у Бе чу.1 Као сред ство јав ног ин фор ми са ња, иако ни је био 
днев но-по ли тич ког ка рак те ра, ипак је слу жио про мо ви са њу кул то ва и 
иде ја во ди ља у за јед ни ци окре ну тој јед ној кључ ној ства ри – ко нач ном 
осло бо ђе њу од не при ја те ља. Као та кав, он је мо рао има ти но ту раз би-
бри ге као вр сту бе га од сва ко днев ни це, из ра же ну кроз пе сме, при по-
вет ке у на став ци ма и илу стра ци је за бав ног ка рак те ра. Са дру ге стра не, 

* Ис тра жи вач при прав ник Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

1 Ча со пис је по кре нуо књи жар Ко ста Ман дро вић, ко ји се на кон не пу них го-
ди ну да на по ву као и пре дао га на упра вља ње То до ру Сте фа но ви ћу Ви лов ском. Из-
ла зио је јед ном ме сеч но до 1881. го ди не. Ви ше о исто ри ји Срп ске зо ре ви де ти у: 
Ива на Же нар ју, Илу стра ци је у ли сту Срп ска зо ра (18761881), у штам пи.

УДК 75:050СРПСКА ЗОРА(436.1)"1876/1881"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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као гла си ло при пад ни ка срп ске на ци је у сво је вр сном ег зи лу, одво је-
них од ма ти це, слу жио је и про мо ви са њу иде ја ва жних за одр жа ва ње 
на ци о нал ног ду ха, ње го ве бор бе но сти и мо ра ла. 

Као лист ко ји је из ла зио у Бе чу, од стра не Ср ба и за Ср бе, Срп ска 
зо ра је ве ли ку па жњу по све ти ла на ци о нал ним, срп ским те ма ма, ко ри сте-
ћи си ту а ци ју у ко јој ни је по сто ја ла оштра цен зу ра са ка квом се су сре тао 
Ди ми три је Да ви до вић на по чет ку ве ка.2 У Срп ској зо ри ни је би ло за сту-
пље но јав но и екс пли цит но про па ги ра ње по ли тич ких иде ја.3 Ипак, по-
лет на ци о на ли зму и пре све га па три о ти зму до при нос је овог ча со пи са 
оства рен об ја вљи ва њем ве ли ког бро ја пор тре та лич но сти ко је су пре по-
зна те као на ци о нал ни хе ро ји, те њи хо вим би о гра фи ја ма ко је су слу жи ле 
на углед чи та лач кој пу бли ци; за тим број ним сли ка ма из ра та уз њи хо ве 
опи се, као и сли ка ма ра зних пре де ла у ко ји ма је жи вео срп ски на род. 
Нај ве ћи број илу стра ци ја у Срп ској зо ри ис ко ри шћен је за про па ги ра ње 
на ци о нал не иде је и осли ка ва ње на ци о нал ног иден ти те та.4 О то ме да је 
то би ла и ини ци јал на за ми сао при по кре та њу ли ста све до чи и уред ни-
штво у јед ној увод ној ре чи: „Ка да смо по кре ну ли Срп ску зо ру, на ме ра 
нам је би ла по све ро до љуб на“.5 Свим сво јим илу стра ци ја ма Срп ска зо ра 
је ука зи ва ла на чи ње ни цу да ње но уред ни штво пра ти ак ту ел но сти, ка ко 
у ма ти ци та ко и у све ту. Ме ђу тим, по сто је оне сли ке ко је ви ше од оста-
лих ука зу ју на овај аспект де ло ва ња ча со пи са, ме ђу ко ји ма до ми ни ра ју 
сли ке ра та у то вре ме из ра зи то по пу лар не ши ром Евро пе.6 

2 О дру штве ним окол но сти ма у ко ји ма су из ла зи ли срп ски ча со пи си у Хаб збур-
шкој мо нар хи ји у XIX ве ку ви де ти: Јо ван Скер лић, Исто риј ски пре глед срп ске штам пе 
1791–1911, Срп ско но ви нар ско удру же ње, Бе о град 1911, 22 – 72; Ва си ли је Ђ. Кре-
стић, Исто ри ја срп ске штам пе у Угар ској 1791–1914, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1980, 
24–367; Де јан Ме да ко вић, Ср би у Бе чу,Про ме теј, Но ви Сад 1998, 93–135.

3 То се мо же ту ма чи ти и за о став шти ном про шлих вре ме на и не ка да шњег по-
сто ја ња цен зу ре, услед че га мно ги ча со пи си из бе га ва ју по ли тич ке те ме, али их по-
сред но „на го ве шта ва ју“ по сред ством илу стра ци ја. Та ко су ча со пи си за др жа ва ли 
сво ју про па ганд ну функ ци ју. Ви де ти: Abi gail Green, Fat her lands. Sta teBu il ding and 
Na ti on hood in Ni ne te enthCen tury Ger many, Cam brid ge Uni ver sity Press 2001, по гла-
вље Pro pa gan da, по себ но 148 – 156.

4 О ко ри шће њу умет но сти и ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци о нал не иде је ви де ти: 
Не над Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку, Си стем европ ске и срп ске 
ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци је, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2006.

5 Срп ској чи та лач кој пу бли ци , Срп ска зо ра, св. 1, год. II, Беч 1877.
6 Ме ђу сли ка ма ак ту ел но сти у Срп ској зо ри на ла зе се и илу стра ци је ак ту-

ел них при род них не по го да са ве ли ким по сле ди ца ма, ка ква је у то вре ме би ла 
по пла ва Се ге ди на.; као и илу стра ци је ко је су пре у зи ма не из тек пу бли ко ва них 
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Срп ска зо ра се по ја ви ла у јав но сти упо ре до са ра то ви ма за осло бо-
ђе ње 1876. го ди не, и оно што је оси гу ра ло њен оп ста нак у пр вом ре ду 
је би ла упра во рат на хро ни ка пра ће на илу стра ци ја ма. Вла сник ли ста, 
То дор Сте фа но вић Ви лов ски на во ди да је из не мач ких и фран цу ских 
ра ди о ни ца на ру чи вао сли ке срп ских и цр но гор ских вој во да са мо да би 
удо во љио пу бли ци, ко ја је у то вре ме по ка зи ва ла ве ли ко ин те ре со ва ње 
за Илу стро ва ну рат ну хро ни ку.7 

Бор ба за осло бо ђе ње је у Ср би ју и Цр ну Го ру при ву кла ве ли ки 
број илу стра то ра ко ји су до ла зи ли у функ ци ји рат них из ве шта ча за по-
зна те европ ске ли сто ве.8 Они су об ја вљи ва ли ве сти пра ће не илу стра-
ци ја ма до га ђа ја и лич но сти о ко ји ма су пи са ли. Срп ско-тур ски рат, 
баш као и Бо сан ско-хер це го вач ки уста нак, као ва жне те ме у Срп ској 
зо ри, чи не и ак ту ел не те ме на илу стра ци ја ма ко је се ти чу Бал ка на, а ко-
је су пу бли ко ва не у стра ним ли сто ви ма по пут лон дон ског The Il lu stra
ted Lon don News, не мач ког Über Land und Me er, шпан ског La ilustración 
Española y Ame ri ca na, фран цу ског L’uni ver sal il lu stre.9

О до га ђа ји ма са рат них по при шта, ко ри шће њем и њи хо вих илу стра-
ци ја, оба ве шта ва на је и срп ска пу бли ка у до ма ћој илу стро ва ној пе ри о ди-
ци. Та ко су као де ла ино стра них ауто ра пре у зи ма не сли ке Срп ско-тур-
ског ра та и устан ка у Хер це го ви ни. Пре у зи ма њем ових илу стра ци ја из 
јед не сре ди не и об ја вљи ва њем у дру гој до ла зи ло је и до про ме не њи хо вог 

књи га, као ре клам ни ма те ри јал за исте, те сли ке ко ји ма је илу стро ва но пра ће ње 
ак ту ел них кул тур них ма ни фе ста ци ја. 

7 То дор Сте фа но вић Ви лов ски, Мо је успо ме не (18671881), Но лит, Бе о град 
1988, 206. Илу стро ва на рат на кро ни ка је био илу стро ва ни ча со пис ко ји је из ла зио 
у Но вом Са ду, а чи ји је вла сник био књи жар Ар са Па је вић.

8 О ино стра ним рат ним из ве шта чи ма у Ср би ји, као и срп ским до пи сни ци ма, 
те њи хо вом до при но су ви зу ел ној кул ту ри сли ка ма ра та, ви де ти: Са ња Вељ ко вић, 
„Ви зу ел на кул ту ра у срп ско-тур ским ра то ви ма од 1876. до 1878. го ди не“, Ве сник, 
ча со пис за исто ри ју, му зе о ло ги ју и умет ност, Вој ни му зеј, Бе о град бр. 38, год. LVII 
/2011, 229 – 242; Ра до ван Ко ва че вић – Мо мир Мар ја но вић, Бал кан ска ру жа ра
то ва, Ср би ја и Цр на Го ра, и зе мље Ју го и сточ не евро пе, из пе ра стра них пут ни ка 
од кра ја 18. до пред крај 19. ве ка, Фи лип Ви шњић, Бе о град 2007; Не над Си мић, 
„Хер це го вач ко-бо сан ски устан ци у ли ков ној умет но сти“, у: Спо ме ни ца по во дом 
осам де се то го ди шњи це оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не (1878–1958), пе де се то го ди
шњи це анек си је (1908–1958) и че тр де се то го ди шњи це осло бо ђе ња и ује ди ње ња (1918 
– 1958), Гра фич ко пред у зе ће „Ср бо штам па“, Бе о град 1959, 104–114.

9 Ива на Же нар ју, Илу стра ци је у ли сту Срп ска зо ра (18761881), у штам пи.
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зна че ња. Док су оне у Срп ској зо ри, или на при мер илу стро ва ном ка лен-
да ру Орао, има ле моћ по ди за ња на ци о нал не све сти о по тре би за очу ва-
њем на ци о нал ног иден ти те та, ова ква њи хо ва функ ци ја ни је по сто ја ла у 
по ме ну тој илу стро ва ној пе ри о ди ци. Та мо су оне би ле сли ка рат ног ста-
ња у „европ ској Тур ској“, али че сто и сли ка ге о граф ске и ет но граф ске 
за о ста ло сти љу ди са тог под руч ја. Ипак, кроз иза бра не илу стра ци је у 
Срп ској зо ри ви ди се да ори јен та ли стич ка пер цеп ци ја сли ке дру гог на за-
па ду не мо ра ну жно има ти пред знак не га тив ног.10 То се мо же ту ма чи ти 
пре по зна ва њем бор бе про тив Ту ра ка као бор бе про тив не вер ни ка, че му 
је хри шћан ски свет на за па ду да вао по др шку.

Ка ко се 1876. го ди на по ка за ла као рат на, ка ко по ре ал ним де ша ва-
њи ма на те ре ну, та ко и у по гле ду по ли ти ке уре ђи ва ња ча со пи са, он је у 
овој го ди ни иза шао у скра ће ном оби му од са мо де вет све са ка. У вре ме 
ка да се, због ра та, га се ли сто ви а пу бли ка ин те ре су је са мо за ак ту ел ну 
си ту а ци ју, То дор Сте фа но вић Ви лов ски је на ру чи вао ску пе илу стра-
ци је ко је су ре за не и кли ши ра не од мах по де ша ва њи ма. О функ ци о ни-
са њу ча со пи са и у вре ме на кон Ђу ни ског по ра за, он ка же – „На ро чи то 
ми са ве то ва ше да не на пу стим ру бри ку у ко јој се опи су ју рат ни до га-
ђа ји (…) Тек сад се ја вља ју но ви прет плат ни ци и за прет ход не бро-
је ве. При кра ју 1876. и на по чет ку 1877. го ди не про да ло се не ко ли ко 
сто ти на ком плет них бро је ва Срп ске зо ре за прет ход ну го ди ну“.11 Та ко 
су рат на де ша ва ња до при не ла кон сти ту и са њу ли ко ва хе ро ја са бој них 
по ља, ко ји су об на ро до ва ни у свр ху њи хо вог про сла вља ња, али су до-
ве ла и до оби ла те ли ков не про дук ци је рат них сце на.

При мет но је да сли ке ра та об ја вље не у Срп ској зо ри не оби лу ју 
екс пли цит ним сце на ма на си ља ка квих има у са вре ме ним европ ским 
пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма.12 То ме раз лог мо же би ти про грам ча-
со пи са ко ји је био на ме њен свим струк ту ра ма дру штва, што ре фе ри-
ра и на ши рок ра спон пол не и ста ро сне гра ни це чи та лач ке пу бли ке. 
Сце не ра та, али не са мо кон крет них до га ђа ја на бо ји шту, већ и чи-
та ва па ле та си ту а ци ја ко је се мо гу уве сти у ту ка те го ри ју, у Срп ској 

10 О фе но ме ну сли ке дру гог ви де ти: Ne nad Ma ku lje vić, „Sli ka dru gog u srp skoj vi-
zu el noj kul tu ri XIX ve ka“, у: Isto ri ja i se ća nja, Stu di je isto ri je sve sti (ur. Ol ga Ma noj lo vić 
Pin tar), In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je, Be o grad 2006, 141 – 156.

11 То дор Сте фа но вић Ви лов ски, нав. де ло, 206.
12 Ви де ти: Ра до ван Ко ва че вић – Мо мир Мар ја но вић, нав. де ло.; Michéle Mar tin, 

Ima ges at War: Il lu stra ted Pe ri o di cals and Con struc ted Na ti ons, Uni ver sity of To ron to 
Press Inc, 2006.
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зо ри се мо гу по де ли ти пре ма кон крет ним ра то ви ма ко је пред ста вља-
ју. Та ко их има ко је се од но се на устан ке у Хер це го ви ни и Бу гар ској, 
али и Срп ско-тур ски и пре све га Ру ско-тур ски рат. 

Бо сан скохер це го вач ки уста нак

Бо сан ско-хер це го вач ки уста нак 1875. го ди не иза звао је јед ну од 
нај ве ћих по ли тич ких кри за у европ ској исто ри ји XIX ве ка. Иза зван те-
шким по ло жа јем се љач ког сло ја, овај уста нак је вре ме ном пре ва зи шао 
свој узрок и до био окви ре на род но о сло бо ди лач ке бор бе – по ње го вом 
из би ја њу, убр зо су би ли за хва ће ни ис точ ни и за пад ни де ло ви Бо сне, 
де ло ви Ста ре Ср би је, Ра шке обла сти и Ма ке до ни је, као и део Бу гар-
ске.13 По знат под на зи вом Не ве сињ ска пу шка, овај уста нак уз др мао је 
од но се Аустро-Угар ске и Ру си је, био мо рал но пот по мог нут од стра не 
хри шћа на и Сло ве на, ма те ри јал но од стра не Ср би је и Цр не Го ре и као 
та кав сна жно ути цао на ли ков но ства ра ла штво. Устан ци у ко ји ма се за-
ро бље ни на род бо рио про тив тур ске вла сти у Срп ској зо ри илу стро ва-
ни су илу стра ци ја ма Плен попЖар ко ве че те, За ро бље на ра ја, Устан ци 
ве ћа ју, Из устан ка, Смрт вој во де Триф ка, Хер це гов ци у за се ди, Ра ње ни 
Цр но го рац, Хер це гов ка и Хер це гов ци на зга ри шту.

„Осим ви те шко га а бла го га во ђе, (у че ти) бе ху по из бо ру срп ски 
си но ви, бе ху сво је вољ ци, ко ји из то пле и чи сте же ље и во ље за осло-
бо ђе њем бра ће сво је оста ви ше днев не по сло ве сво је, оста ви ше ра ло и 
цр та ло, за нат и алат, риф и ду ћан, а бо ме по до ста њих оста ви ше књи гу 
и на у ку, па ста до ше у вој нич ке ре до ве а под ру ко во ђе њем по па-Жар-
ка. Ка ко је же ља и во ља вла да ла у ре до ви ма ове че те, та ко је и по бе да 
би ла без у слов на и сјај на.“14 Плен попЖар ко ве че те сли ка је ко ја про-
сла вља оп шти култ бо ра ца за на ци ју, култ вој ни ка до бро во ља ца, исто 
ко ли ко и са ме лич но сти по па Жар ка. Култ вој ни ка по себ но је на гла-
шен у вре ме бор би за на ци о нал но осло бо ђе ње 1876 – 1878. го ди не.15

Да је уста нич ка ат мос фе ра по го до ва ла ви зу ел ном про сла вља њу лич-
но сти ко је су се бо ри ле за на ци ју, по ка зу је и илу стра ци ја под на зи вом 

13 Бе ри слав Га вра но вић, Бо сна и Хер це го ви на у до ба Аустро у гар ске оку па ци је 
1878. год., Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Бо сне и Хер це го ви не, Са ра је во 1973, 8.

14 Попжар ко ва че та за пле ни ла тур ски та јин, Срп ска зо ра, св. 3, год. I, Беч мар-
та 1876, 71.

15 Н. Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја, 109.
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Уста ни ци ве ћа ју. На сли ци су име но ва ни Бог дан Зи мо њић, Ла зар Со чи ца 
и Пе ко Па вло вић, пред ста вље ни ме ђу оста лим уста ни ци ма оку пље ни око 
ог њи шта у ен те ри је ру – „ју нак до ју на ка и сва ки у свом ру ху и оруж ју“.16 
Илу стра ци ја је пре у зе та из ен гле ског ли ста The Il lu stra ted Lon don News, за 
ко ји ју је ура дио рат ни из ве штач Мел тон Пра јор (Mel ton Pri or) ста ци о-
ни ран у Хер це го ви ни. Исто вре ме но, ви де ло ју је и ста нов ни штво ши рег 
гер ман ског под руч ја об ја вље ну у ли сту Über Land und Me er.17 По сто ји и 
ин фор ма ци ја да је ова илу стра ци ја де ло Квин та Ће ни ја (Qu in to Cen ni).18 
Без об зи ра на ве ро до стој ност атри бу ци је, сви ови по да ци иду у при лог 
ве ли ком за ни ма њу европ ске јав но сти за рат на де ша ва ња на Бал ка ну.

Три уста ни ка на ко њи ма пред ста вље на на су на сце ни Из устан
ка, ме ђу пу стим бо сан ским и хер це го вач ким бр ди ма „по ко ји ма је са-
мо уста нич ка пу шка од је ки ва ла.“19 По лет и же ља за ско рим осло бо ђе-
њем опи са ни су у тек сту уз сли ку: „Ус та ла са ли ва ли уз бу ђе ња срп ског 
ши ри ше се на гло све да ље и да ље и они за пљу сну ше пре ко гра ни ца 
срп ских кне же ви на и као елек трич на стру ја про жма кроз срећ ни је 
срп ство, те уста де Ср бин ли стом, да уки не ја де про пи шта ле ра је и да 
из во ју је се би и сво јој за јед ни ци сло бо ду све ту.“20

Још јед на илу стра ци ја об ја вље на у Срп ској зо ри ко ја се од но си ла на 
рат ну уста нич ку хро ни ку и исто вре ме но про сла вља ње на ци о нал них хе-
ро ја, би ла је пу бли ко ва на уз на слов Из про шлог устан ка: По след ња по
част. Пред ста вље на је по вор ка уста ни ка у ди вљем пла нин ском ам би јен-
ту, ко ја но си свог мр твог ста ре ши ну. На осно ву опи са се мо же до ве сти 
у ве зу са та да ак ту ел ним цр но гор ским кул том – „Ову је сли ку цр тао ве-
штак, а цр тао је за стра ну пу бли ку. Др жи мо, да и на ма не ће би ти на од-
мет, тим ма ње, што нас жи во под се ћа на оно до ба кр ва ве бор бе, из ко је 
је по ни кла не за ви сност Ср би је и про ши ре ње Цр не Го ре“.21 

16 Уста нич ко ве ће, Исто, 112.
17 У књи зи Бал кан ска ру жа ра то ва на во ди се да је ова сли ка об ја вље на у ли сту 

The Il lu stra ted Lon don News, 8. ја ну а ра 1876. Ви де ти: Ра до ван Ко ва че вић – Мо мир 
Мар ја но вић, нав. де ло, 175. Да је об ја вље на и у Über Land und Me er на во ди се у: 
Svein Mønnesland, 1001 dan. Bo sna i Her ce go vi na sli kom i ri ječ ju kroz sto lje ća, Sypress 
For lag, Oslo 2001, 134, 135. По сто ји и ин фор ма ци ја да је ова илу стра ци ја де ло 
Квин та Ће ни ја (Qu in to Cen ni). 

18 То ман Бра јо вић, Цр на Го ра у де ли ма ли ков них умет ни ка дру гих кра је ва и на
ро да XIX и по чет ком XX ве ка, Обод, Це ти ње 1967, 107.

19 Срп ска зо ра, св. 7-8, год. I, Беч ав гу ста 1876, 169.
20 Исто, 169.
21 Срп ска зо ра, св. 11-12, год. V, Беч нов.и дец. 1880, 223.
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Је дан од фе но ме на ко ји се при ме ћу је у Срп ској зо ри, кроз сим би-
о зу ре чи и сли ке, је сте при су ство ве ли ког бро ја тек сто ва и сли ка ко-
ји се на мно ге на чи не до во де у ве зу са Цр ном Го ром. Тај фе но мен, 
пре по знат као култ Цр не Го ре и Цр но го ра ца, ни је ка рак те ри сти ка 
са мо Срп ске зо ре, већ јед на оп шта по ја ва ко ја се мо же пра ти ти у ско-
ро свим срп ским илу стро ва ним ча со пи си ма XIX ве ка.22 Умно жа ва ње 
оле о граф ских ре про дук ци ја и об ја вљи ва ње сли ка у ча со пи си ма, де-
ло ва ло је на по је дин це и за јед ни це, а што је ре зул ти ра ло ства ра њем 
кул та Цр не Го ре у срп ском Омла дин ском по кре ту.23 Вре мен ски, то 
се по кла па са бо сан ско-хер це го вач ким устан ци ма у ко ји ма су Цр но-
гор ци ак тив но уче ство ва ли.24

 5

Још једна илустрација објављена у Српској зори која се односила на 
ратну устаничку хронику и истовремено прослављање националних хероја, била 
је публикована уз наслов Из прошлог устанка: Последња почаст. Представљена 
је поворка устаника у дивљем планинском амбијенту, која носи свог мртвог 
старешину. На основу описа се може довести у везу са тада актуелним 
црногорским култом – „Ову је слику цртао вештак, а цртао је за страну публику. 
Држимо, да и нама неће бити на одмет, тим мање, што нас живо подсећа на оно 
доба крваве борбе, из које је поникла независност Србије и проширење Црне 
Горе“.21  

Један од феномена који се примећује у Српској зори, кроз симбиозу речи 
и слике, јесте присуство великог броја текстова и слика који се на многе начине 
доводе у везу са Црном Гором. Тај феномен, препознат као култ Црне Горе и 
Црногораца, није карактеристика само Српске зоре, већ једна општа појава која 
се може пратити у скоро свим српским илустрованим часописима XIX века.22 
Умножавање олеографских репродукција и објављивање слика у часописима, 
деловало је на појединце и заједнице, а што је резултирало стварањем култа 
Црне Горе у српском Омладинском покрету.23 Временски, то се поклапа са 
босанско-херцеговачким устанцима у којима су Црногорци активно 
учествовали.24 

 
Фердинанд Кикерец, Херцеговци у заседи 

 
Смрт војводе Трифка и Херцеговци у заседи илустрације су чији је аутор 

хрватски сликар Фердинанд Кикерец, који је извесно време у периоду устанака 
и ратова против Турака провео на двору кнеза Николе.25 Његове илустрације из 
                                                 
21 Српска зора, св. 11-12, год. V, Беч нов.и дец. 1880, 223. 
22 Ауторка је излагала рад под називом „Култ Црне Горе и Црногораца у часопису Српска зора 
(1876-1881)“, на Конференцији посвећеној проучавању визуелне културе XIX века, одржаној на 
Филозофском факултету у Београду 17. 12. 2010. године. 
23 Ненад Симић, „Ликовни хроничари наших устаничких покрета у XIX веку“, Инвалидски лист, 
бр. 17 – 18, год. XXXV, Београд 1958, 8. 
24 Драгутин Никчевић, „Црна Гора и Црногорци у 'Српској зори' (1876 – 1881)“, Библиографски 
вијесник, год. XV, бр. 1, Цетиње 1986, 93. 
25 Marijana Schneider, Hrvatski slikar Ferdo Quiquerez u Crnoj Gori i Hercegovini 1875. i 1876. 
godine, u: Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanaka u Bosni i Hercegovini, drugim 

Фер ди нанд Ки ке рец, Хер це гов ци у за се ди

22 Аутор ка је из ла га ла рад под на зи вом „Култ Цр не Го ре и Цр но го ра ца у ча со-
пи су Срп ска зо ра (1876-1881)“, на Кон фе рен ци ји по све ће ној про у ча ва њу ви зу ел не 
кул ту ре XIX ве ка, одр жа ној на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 17. 12. 2010. 
го ди не.

23 Не над Си мић, „Ли ков ни хро ни ча ри на ших уста нич ких по кре та у XIX ве ку“, 
Ин ва лид ски лист, бр. 17 – 18, год. XXXV, Бе о град 1958, 8.

24 Дра гу тин Ник че вић, „Цр на Го ра и Цр но гор ци у ‘Срп ској зо ри’ (1876 – 
1881)“, Би бли о граф ски ви је сник, год. XV, бр. 1, Це ти ње 1986, 93.
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Смрт вој во де Триф ка и Хер це гов ци у за се ди илу стра ци је су чи ји је 
аутор хр ват ски сли кар Фер ди нанд Ки ке рец, ко ји је из ве сно вре ме у пе-
ри о ду уста на ка и ра то ва про тив Ту ра ка про вео на дво ру кне за Ни ко ле.25 
Ње го ве илу стра ци је из тог пе ри о да об ја вљи ва не су у срп ским и хр ват-
ским ча со пи си ма, чи ме је јав ност упо зна ва на са ак ту ел ним до га ђа ји ма у 
Цр ној Го ри и Хер це го ви ни.26 Смрт вој во де Триф ка екс пли цит но се до-
во ди у ве зу са про сла вља њем хе ро ја са бој ног бо ља: „Дру га сли ка не из-
но си нам са мо но ви су коб ме ђу уста ни ком и Тур чи ном, не го и про сла ву 
уста нич ког ју на ка вој во де Триф ка. Триф ко ле жи на зе мљи, али се ју нак 
се ћа сед мо цев ног ре вол ве ра, па за пра ши њи ме и по ва ли се дам бе сне ту-
ра ди је, да је ску пље ста не ње го ва ру са гла ва.“27 При ка за на је кон крет на 
сце на бор бе у ко јој се ју нак бо ри за жи вот, као што се бо рио за на ци ју. 

Ком по зи ци ја под на зи вом Хер це гов ци у за се ди пред ста вља на пе ту 
сце ну пред кон крет ну бор бу. У опи су илу стра ци је сто ји – „Пет на о ру жа-
них гор ских ју на ка, Цр но го рац, два Хер це гов ца и два бра та Та ли ја на, на 
го ле мом сте њу бр до ви те пла ни не че ка ју за пе тим пу шка ма не при ја те ље 
хри шћан ске.“28 Сме ште ни ма у ап страк тан пре део у ком се не при ја тељ те-
шко мо же при ја ви ти, при пи су ју им се вр хун ске вр ли не иде ал них бо ра ца.

Ра ње ни Цр но го рац, Хер це гов ка и Хер це гов ци на зга ри шту сли ке су Ја-
ро сла ва Чер ма ка пу бли ко ва не у Срп ској зо ри као део про па ги ра ња кул та 
хе ро ја бој них по ља, али пре све га део Чер ма ко вог опу са ко ји се ту ма чи 
као део та да шњих ак ту ел них умет нич ких тен ден ци ја об у хва ће них пој мом 
ори јен та ли зма. По ред то га што ве ли ча ју хе рој ски на род у кон стант ној 
бор би за осло бо ђе ње, оне стра ном тр жи шту за ко је су на ме ње не ну де 
аде кват ни сли ку дру гог. Чер мак је из ве сно вре ме 1862. го ди не про вео на 
Це ти њу као не по сред ни уче сник у су ко би ма, услед че га је био од ли ко-
ван Ме да љом за хра брост.29 При пи су је му се ве ли ки учи нак на ши ре њу 
сим па ти ја и на кло но сти за осло бо ди лач ку бор бу на тлу Бал ка на, а пре 

25 Ma ri ja na Schne i der, Hr vat ski sli kar Fer do Qu i qu e rez u Cr noj Go ri i Her ce go vi ni 
1875. i 1876. go di ne, u: Me đu na rod ni na uč ni skup po vo dom 100-go di šnji ce usta na ka u 
Bo sni i Her ce go vi ni, dru gim Bal kan skim ze mlja ma i is toč noj kri zi 1875-1878. go di ne; 
Tom II, ur. Ra de Pe tro vić, Sa ra je vo 1977, 423.; Ma ri na Bre go vac Pisk, Fer di nand Qu i
qu e rez, 18451893, Hr vat ski po vi je sni mu zej, Za greb 1995.

26 То ман Бра јо вић, нав. де ло, 24, 25.
27 Са бој ног по ља, Срп ска зо ра, св. 4, год. I, Беч апри ла 1876, 94.
28 Хер це гов ка Ја ро сла ва Чер ма ка и Хер це гов ци у за се ди од Ки ке ре ца, Срп ска зо ра, 

св. 4, год. III, Беч апри ла 1878, 82.
29 Ан ђа Ка пи чић – Дра ги че вић, Краљ Ни ко ла у дје ли ма ли ков них умјет ни ка, 

Обод, Це ти ње – Ок то их, Бе о град 1999, 9.
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све га Цр не Го ре и Хер це го ви не. Сли ка под на зи вом Ра ње ни Цр но го рац, 
на ко јој је за бе ле жен тре ну так у ко јем же не по сма тра ју ка ко хе ро ја но се 
са бој ног по ља, те му сво јим при су ством ука зу ју по што ва ње, на ста ла је 
1873. го ди не. От ку пио ју је би скуп Штро сма јер и по кло нио Ју го сло вен-
ској ака де ми ји те је на ред не го ди не Чер мак на сли као и ње ну ко пи ју ко ја 
се чу ва у Пра гу.30 Сли ка Хер це гов ци на зга ри шту на ста ла је 1878. го ди не 
уочи Бер лин ског кон гре са, за Са лон, а упра во са ци љем да из вр ши сна-
жан при ти сак на европ ско јав но мње ње. У Срп ској зо ри уз њу сто ји опис 
ко ји јој при пи су је ука зи ва ње на „спољ ну и уну тра шњу бор бу јад ног на ро-
да ко ји се бо ри за жи вот и сло бо ду“.31 

Ја ро слав Чер мак, Ра ње ни Цр но го рац

30 Не над Си мић, Чер ма ко во уздар је уста нич кој Цр ној Го ри, у: Ин ва лид ски лист, 
бр. 28, год. XXXIV, Бе о град 13. јул 1957, 5.

31 На ше сли ке, Срп ска зо ра, св. 9, год. IV, Беч сеп тем бра 1879, 176.

 

 

 



Ивана Женарју390

Гра фич ки из ве де не сли ке уста на ка и њи хо вих про та го ни ста има-
ле су уло гу про сла вља ња успе ха на том по љу. Ме ђу тим, да ус пе си ни-
су мо ра ли би ти је ди на те ма ме ђу илу стра ци ја ма по ка зу је пред ста ва 
под на зи вом За ро бље на ра ја, као сли ка дру ге стра не ствар но сти. Ка-
ко сто ји у опи су, она пред ста вља „за ро бље ну ра ју ко ју Тур ци не по-
мла ти ше на бо ји шту, већ је го не у тав ни це ва ро ши Пље вља“.32

Срп скотур ски рат

Срп ско – тур ски рат ко ји се во дио у пе ри о ду од 1876. до 1878. 
го ди не, са ци љем осло бо ђе ња од тур ске вла сти, пра ћен је у го то во 
свим илу стро ва ним штам па ним ме ди ји ма. Овај рат у Срп ској зо ри 
ни је до нео про сла вља ње кул та хе ро ја бој ног по ља кроз кон крет не 
сце не бор би са не при ја те љем већ сли ка ма као што су По ла зак кне за 
Ми ла на к вој сци, Срп ска вој ска иде на Но ви Па зар, Бој на Алек син цу 
и Срп ски кнез ула зи на Ниш. Пр ве две пред ста ве од но се се на тре-
нут ке кре та ња ка од ре ди шту на ко јем ће би ти из во је ва на по бе да, 
док тре ћа сли ка пред ста вља ре зул тат свр шет ка бит ке. Ели ми ни са не 
су сце не на си ља чи ме се хе рој ство на њи ма про сла вља спе ци фич ним 
све ча ним то ном.

Као и кроз сце не Бо сан ско-хер це го вач ког устан ка, и кроз сли-
ке Срп ско-тур ског ра та мо же мо ви де ти ка ко функ ци о ни ше си стем 
јав ног уоб ли ча ва ња кул та на ци о нал них хе ро ја. По сто ја ње хе рој ских 
кул то ва је у XIX ве ку има ло ва жност ус по ста вља ња и одр жа ва ња же-
ље не ат мос фе ре у на ро ду, ње го вог про све ћи ва ња и мо рал ног очвр-
шћи ва ња. Пор тре ти ис так ну тих на ци о нал них рад ни ка део су сло же-
ног си сте ма ме мо ри са ња лич но сти, при мер су то ка и про це са њи хо ве 
хе ро и за ци је, од но сно сти ца ња не про ла зне сла ве, а на осно ву до при-
но са на ци о нал ној иде ји.33 Ја сно је да су нај ве ћи хе ро ји у срп ском на-
ро ду би ли они ко ји су се на бој ном по љу бо ри ли про тив ино вер ног 
не при ја те ља. Пу бли ко ва ње њи хо вих пор тре та до при не ло је „по ве зи-
ва њу ре чи и сли ке“. Са да су чи та о ци ко нач но мо гли ви де ти ју на ке о 
ко ји ма су мно го чу ли и чи та ли.

32 Са бој ног по ља, Срп ска зо ра, св. 4, год. I, Беч апри ла 1876, 94.
33 Ми ро слав Ти мо ти је вић, „Хе ро и за ци ја пе сни ка Во ји сла ва Ј. Или ћа и по ди-

за ње спо ме ни ка на Ка ле мег да ну“, Го ди шњак гра да Бе о гра да, Му зеј гра да Бе о гра да, 
Бе о град књ. XLVII – XLVI II /2000-2001, 216.
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Срп ска вој ска иде на Но ви Па зар

Срп ско-тур ски рат, про гла шен од стра не кне за Ми ла на Обре но ви ћа 
1876. го ди не, био је оки дач за скла па ње пр вог рат ног са ве за Ср би је и Цр-
не Го ре.34 За јед нич ким сна га ма Ср ба и Цр но го ра ца при дру жи ли су се и 
аустриј ски офи ци ри, ма хом исти ко ји су пре шли у Ср би ју још у вре ме бом-
бар до ва ња Бе о гра да 1862. го ди не. Ве ли ки број зна ме ни тих лич но сти ко је 
су су де ло ва ле у овом ра ту, про сла вље не су у Срп ској зо ри. У ову ка те го ри ју 
мо гу се свр ста ти и пор тре ти кне же ва Ми ла на и Ни ко ле, с об зи ром да су 
по слу жи ли као на ја ва се ри је сли ка и ли ко ва са бо ји шта срп ског 1876. го ди-
не. Све сли ке ра та у овом ча со пи су, али исто та ко и у свим оста лим илу-
стро ва ним ча со пи си ма, де лу ју упра во у сме ру про сла вља ња срп ских хе ро ја.

Сце на под на зи вом По ла зак кне за Ми ла на у рат илу стру је 17. јул 1876. 
го ди не и тре ну так у ко јем се на род оку пио ис пред дво ра да ис пра ти кне за 
и кње ги њу на пут за Сме де ре во ода кле се он да ље упу тио у вој ску. Ка ко 
се на во ди у опи су „са не пре кид ним кри ком оду ше вље ног све та по ме ша 
се звук зво на, глас му зи ке и пра сак то по ва“.35 Иста сли ка об ја вље на је и у 

34 Пе тар Опа чић, Са во Ско ко, Слав ко Вук че вић, Сла ви ца Рат ко вић – Ко стић, Бит
ке и бо је ви у Срп скотур ском и Цр но гор скотур ском ра ту 1876 – 1878. и у Срп скобу гар
ском ра ту 1885, Пра во слав на реч, Но ви Сад – Вој но и зда вач ки за вод, Бе о град 1998, 26.

35 Кнез Ми лан у Бе о гра ду и у глав ном ста ну, Срп ска зо ра, св. 7-8, год. I, Беч ав гу-
ста 1876, 188.
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Илу стро ва ној рат ној хро ни ци. Овај до га ђај био је ве о ма по пу ла ран у 
ви зу ел ној кул ту ри XIX ве ка о че му све до чи ли то гра фи ја, рад Еуге на 
Ла ди сла ва Пе тро ви ћа, ко ја се мо гла на ћи у мно гим срп ским до мо ви ма 
то га до ба.36

Ула зак у Ниш пред ста вља крај ни про дукт ак ци ја пред у зе тих на кон 
овог све ча ног ис пра ћа ја. На сли чан на чин, сце на је кон стру и са на уз 
по моћ ма сов не пред ста ве на ро да и ста во ва у ви ду по здра ва и кли ца ња, 
у овом слу ча ју осло бо ди о цу. Сли ка је об ја вље на и у илу стро ва ном ка-
лен да ру Орао за на ред ну 1879. го ди ну.

Сли ка у ко јој срп ска вој ска иде на Но ви Па зар пред ста вља мир ну 
по вор ку ко ња ни ка у клан цу кроз ко ји се ула зи из Ср би је у Ра шку и 
Ста ру Ср би ју. Ко њи у дра ма тич ном по кре ту и олуј но не бо сим бо лич-
но алу ди ра ју на рат но ста ње и кон текст у ко ји је сце на сме ште на.

Бој на Алек син цу – Хор ва то вић уда ра на Тур ке с ле ђа је ди на је кон-
крет на сце на ак ци је у Срп ско-тур ском ра ту. Та ко ђе, она уз про прат ни 
текст ве ли ча лик и де ло вој ско во ђе Ђу ре Хор ва то ви ћа, као и ге не ра ла 
Чер ња је ва. Ти ме су ова два хе ро ја бој ног по ља по хва лу за сво је за слу ге 
до би ла по дру ги пут у Срп ској зо ри, има ју ћи у ви ду и њи хо ве пу бли ко ва не 
пор тре те. Пор трет пу ков ни ка Ђу ре Хор ва то ви ћа ко ји је ру ко во дио вој-
ском на Ба би ној гла ви, као за ступ ник ге не ра ла Чер ња је ва и ко ман дант 
Ти моч ког кор пу са, об ја вљен је у Срп ској зо ри два пу та. Пр ви пут у пи ра-
ми дал ној ком по зи ци ји Срп ске вој ско во ђе 1876. го ди не, на ко јој се на ла зи 
уз пу ков ни ка ге не рал шта ба Ми лој ка Леш ја ни на, ко ји је на по чет ку ра та 
во дио Ти моч ку вој ску, и Или ју Чо лак-Ан ти ћа ко ји је пред во дио ар ти ље-
ри ју у Ибар ској вој сци. Дру ги пут ње гов пор трет пу бли ко ван је по но во 
1878. го ди не, ово га пу та са мо стал но, у ве ли ком по лу кру жном ра му.37

При бли жа ва ње из гле да срп ских бо ра ца и окол но сти у ко ји ма су 
се они на ла зи ли, по ред на ве де них сли ка илу стру ју и пред ста ва Глав
ни во је ни стан у Па ра ћи ну, као и уни фор ме срп ске ре дов не и на род не 
вој ске пу бли ко ва не тек 1880. го ди не, као и. Пред ста ве на ко ји ма су 
вој ни ци у уни фор ма ма пре у зе те су из не ког ино стра ног ча со пи са, али 
у Срп ској зо ри то ни је на ве де но. 38

36 Па вле Ва сић, Ана стас Јо ва но вић (1817–1899), Ка та лог ра до ва, Га ле ри ја Ма-
ти це срп ске, Но ви Сад 1964, 10; Ве ра Ри стић, „Еуген Ла ди слав Пе тро вић“, у: Збор
ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 13, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1977, 301.

37 Исти пор трет об ја вљен је и у Ор лу: Орао, Но ви Сад 1879, 33–34.
38 У књи зи Бал кан ска ру жа ра то ва се на во ди да је илу стра ци ја на ко јој је пред-

ста вље на срп ска на род на вој ска об ја вље на у Беч ком ли сту Die Pres se, 20. ав гу ста 
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Ин гле ски но ви на ри на Су тор ма ну јед на је од по след њих сли ка у 
Срп ској зо ри ко ја се од но си, ма кар и по сред но, на рат на де ша ва ња. Ве-
ли ка за ин те ре со ва ност рат них из ве шта ча за до га ђа је у овим кра је ви ма 
илу стро ва на је упра во овом сли ком. Ак це нат је на не при сту пач но сти 
те ре на у Цр ној Го ри, упр кос че му пут ни ци/ре пор те ри ипак та мо од-
ла зе. У опи су илу стра ци је сто ји – „Не дав но је до нео је дан од по зна ти-
јих и ве ћих ин гле ских илу стро ва них ли сто ва ви ше сли ка из Цр не Го ре, 
а ме ђу оста лим сли ка ма и ову, што је у да на шњој све сци до но си мо“.39

Ру скотур ски рат

У срп ској ви зу ел ној кул ту ри XIX ве ка ве о ма су би ла по пу лар на де ла 
ру ских вој ни ка, об зи ром на чи ње ни цу да су ру си пот по мог ну ти сло ве но-
фил ским ко ми те ти ма сла ли до бро вољ це и по моћ срп ском на ро ду, и пре 
не го што је Ру си ја зва нич но ушла у рат про тив Ту ра ка.40 Ка ко би по мо гла 
хри шћа не на Бал ка ну у бор би про тив Ту ра ка, Ру си ја је у апри лу 1877. го-
ди не на ја ви ла рат пор ти.41 Ме ђу сли ка ма ра та нај ви ше су ме ста у Срп ској 
зо ри за у зе ле пред ста ве ко је се од но се на бор бе Ру са и Ту ра ка, а ко је до-
ми ни ра ју бро је ви ма иза шлим 1877. го ди не. Ове илу стра ци је из ла зи ле су 
упо ре до са обим ном хро ни ком Јо ва на Сте фа но ви ћа Ви лов ског – Рат за 
осло бо ђе ње хри шћан ства од ига тур ског 1877. и Рат на ис то ку. 

По пу лар ност сли ка ру ских вој ско во ђа и њи хо вих де ла мо гу се по-
сма тра ти и кроз иде о ло шки оквир, у овом слу ча ју пан сла ви зма. Пан-
сла ви стич ке иде је у Срп ској зо ри про дукт су де ло ва ња ње ног вла сни ка 
као пред сед ни ка срп ског ака дем ског дру штва „Зо ра“. Је дан од ци ље ва 
дру штва би ло је ус по ста вља ње ве за и очу ва ње од но са са све сло вен-
ским ста нов ни штвом, од но сно њи хо вим удру же њи ма у Бе чу, чи ме су 
до при но си ли и по ле ту ове још увек ак ту ел не иде је.42 При су ство ве ли-
ког бро ја Ру са на срп ском про сто ру у бор ба ма про тив Ту ра ка, да вао 

1872. го ди не, али тај ча со пис ни је илу стро ван и у ње му те илу стра ци је не ма. Ви де-
ти: Ра до ван Ко ва че вић – Мо мир Мар ја но вић, нав. де ло, 238.

39 На ше сли ке, Исто, 223.
40 Дра гу тин Ми лу ти но вић, Ру скотур ски рат 1877 – 78. го ди не на Бал кан ском 

по лу о стр вом, са 18 ка ра та и ски ца, по ру ским из во ри ма, Штам па ри ја Ан дре Јо ва но-
ви ћа, Бе о град 1902, 1.

41 Бе ри слав Га вра но вић, нав. де ло, 5.
42 О де лат но сти ака дем ског дру штва „Зо ра“ ви де ти: Вла ди мир Ћо ро вић, Исто ри

ја срп ског ака дем ског дру штва Зо ре у Бе чу, Штам па ри ја Ђор ђа Пе тро ви ћа, Ру ма 1905.
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је по се бан по лет пан сла ви зму – и у Срп ској зо ри то је ја сно – ве ли ча ју 
се ру ске вој ско во ђе и пред ста вља ју њи хо ве ак ци је. И сам чин сту па ња 
ге не ра ла Ми ха и ла Гри го ри је ви ћа Чер ња је ва у срп ску вој ску, ка ко за 
Ср бе, та ко и за Ру се, пред ста вљао је оте ло тво ре ње пан сла ви стич ког 
иде а ла слу жбе сло вен ским хри шћа ни ма (54, стр. 279).43

На ве ро ва ње у моћ ру ске вој ске ука зу је илу стра ци ја Ру ски мо ни
тор Пе тар Ве ли ки. Мо ни тор је вр ста гво зде не ла ђе оклоп ни це ко ја је 
по че ла да се гра ди у вре ме Крим ског ра та 1854. го ди не, а ова кон крет-
на је „нај ве ћа ру ска, ко ја кр ста ри по мо ру и ко ја ће за гр ме ти на Бос-
фо ру та ма не ћи не при ја те ља кр ста и сло вен ства“.44 Са дру ге стра не, 
при ка за на је и сли ка Тур ски мо ни тор „Хифс ул рах ман“ у очи про па сти. 
Уз њу је до нет и опис бор бе у ко јој су над Тур ци ма по бе ду из во је ва ли 
ру ски по руч ни ци Ду ба сов и Ше ста ков. 

Илу стра ци ја на зва на Са бо ји шта: Ру ски тран спорт у Ки ши ње ву го-
во ри ко ли ко о кон крет ним при пре ма ма за рат, то ли ко и о ажур но сти и 
пра ће њу ак ту ел но сти у Срп ској зо ри. Пред ста вље но је оку пља ње и при-
пре ма ње ру ских че та у по ме ну том гра ду. То што су на сли ци вој ни ци 
за ве ја ни сне гом до дат но на гла ша ва хе рој ство ру ских вој ни ка. О ак ту-
ел но сти тре нут ка ко ји осли ка ва, али и о ве ли ким на да ма срп ског на ро-
да по ла га ног у моћ Ру си је, го во ри сле де ћи опис: „Но си се му ни ци ја у 
Ки ши њев, а сад је већ у Ру му ни ји, а за ко ји дан чу ће мо са Ду на ва да је 
мо жда у Евро пи из био по след њи час Тур ци ма – а ра ји час сло бо де“.45

Кроз ак тив не сце не бор би пред ста вље ни су не ки од ро до ва ру ске 
вој ске, ко ја је у том тре нут ку би ла на Ду на ву и у Кав ка зу, а ко ји су и де-
таљ но опи са ни. Ди на мич на сце на Ру ска тур ке стан ска пе ша ди ја пред-
ста вља ју риш вој ске са фи гу ром бар јак та ра у сре ди шту. То су вој ни ци 
ге не ра ла Ка уф ма на ко ји су осво ји ли Ки ву, а ко ји су „на вик ну ти на те-
го бу ра то ва ња по пу сти ња ма и са ди вљим че та ма тур ским“.46 На дру гој 
сли ци је пред ста вље на Ру ска ар ти ље риј ска гар да, та ко ђе у ју ри шу. 

Ру си пре ла зе Бал кан је илу стра ци ја ко ја при ка зу је по вор ку ру ских 
ко ња ни ка ко ји пре ла зе пре ко Шип ка-клан ца. То је би ла ва жна тач ка у 
Ру ско-тур ском ра ту, обез бе ђе на од стра не ге не ра ла Гур ка.47 У ње ном 

43 Da vid Mac Ken zie, “Pan sla vism in Prac ti ce: Cher ni a ev in Ser bia (1876)”, The 
Jo ur nal of Mo dern Hi story, The Uni ver sity of Chi ca go Press, Vol. 36/1964, 279.

44 Исто, 19. 
45 На ше сли ке, Срп ска зо ра, св. 5, год. II, Беч ма ја 1877, 120.
46 Ру ска вој ска, Срп ска зо ра, св. 5, год. II, Беч ма ја 1877, 141.
47 На ше сли ке, Срп ска зо ра, св. 10, год. II, Беч ок то бра 1877, 235.
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опи су сто ји – „Ка ко ве су то те го бе по оним вр ле ти ма упра вља ти то-
по ве, пре ме шта ти их – и у оп ште це ла бор ба у овом клан цу, по сте њу, 
вр ле ти ма, скоп ча на је са нео пи си вим те го ба ма“.48 Сли ка се на шла и у 
Ор лу за 1878. го ди ну, као и у Илу стро ва ној рат ној хро ни ци.

Бој на Плев ни(Ју риш вој ске ђе не ра ла Ско бе ље ва) јед на је од нај ек-
спли цит ни јих сце на на си ља у Срп ској зо ри. То је кон крет на сли ка ма сов-
не бор бе, са пред ста ва ма па да ња вој ни ка у пр вом пла ну. Ва жност бо ја на 
Плев ни по твр ђе на је још јед ном илу стра ци јом, пу бли ко ва ном на ред не 
го ди не. Плев на је па ла –ју риш вој ске ђе не ра ла Ско бе ље ва је на зив илу стра-
ци је на ко јој је пред ста вљен тре ну так об на ро до ва ња срећ не ве сти – на-
род оку пљен око гла сни ка. У опи су илу стра ци је се на во ди – „ка ко да си 
пре ста ви мо она ве дра ли ца, све тле очи, ко је је иза зва ла ова вест на ли цу 
сва ког ро до љу ба. Не ка нам, уко ли ко је мо гу ће, при ка же сли ка н. стр. 57. 
ко је деј ство учи ни у сми о ном ру ском се о це ту вест о па ду Плев не“.49

Бој на Плев ни. Ју риш вој ске ђе не ра ла Ско бе ље ва

Уз оп се жан текст ма јо ра Ви лов ског, Рат на ис то ку, то ком 1878. го-
ди не пу бли ко ва не су две при год не илу стра ци је: Осман па ша ра њен и окло
пљен пре да је се ђе не ра лу Га нец ком и Осво је ње Кар са. Обе пред ста вља ју 

48 Исто, 235.
49 Плев на је па ла!, Срп ска зо ра, св. 3, год. III, Беч мар та 1878, 63.
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ва жне до га ђа је ко ји су се од и гра ли пред сам крај го ди не ко ја је прет хо ди ла 
из ла же њу овог бро ја. То су ди на мич не сце не ко је при ка зу ју бор бу ве ли-
ког бро ја фи гу ра на ко њи ма.

Уз Цр те са бо ји шта штам па не су три сли ке са бо ји шта – Цар ски 
глав ни стан у Бје ли, Цар ски ша тор у Бо го ту и Бад ње ве че на бо ји шту, 
као сли ке хра бро сти и по жр тво ва но сти ру ске вој ске. Цар ски глав ни 
стан у Бје ли илу стру је на ко ји на чин „сил ни цар Ру си је“ под но си све 
те го бе ко ји ма је из ло же на и ње го ва вој ска, би ва ју ћи сме штен у обич-
ној бу гар ској ку ћи. На сли ци је пред ста вљен ко нак и пред њим ко чи ја 
и не ко ли ко фи гу ра. О ца ре вој скром но сти го во ри и сли ка Цар ски ша
тор у Бо го ту, ко ја пред ста вља ме сто где је „до жи вео нај сјај ни ји успех 
… пад Плев не“. Пред ста вљен је ша тор и пред њим ли ца ко ја сту па ју 
пред ца ра ко ји се на ла зи у ње му. Бад ње ве че на бо ји шту сли ка је ко ја, 
при ка зу ју ћи пе то ри цу ру ских вој ни ка оку пље них око ва тре, ука зу је на 
чи ње ни цу да се за хри шћан ство Ру си бо ре да ле ко од за ви ча ја, где „сно-
се ћи рат не те го бе под отво ре ним не бом до че ка ше бад ње ве че“.50

Че ти ри Сли ке из Ру скотур ског ра та об ја вље не су у истом бро ју: 
Ви дин и Ка ла фат, Злат ни рог у Ца ри гра ду, Ру ски и Тур ски пу но моћ ни ци 
угла вљу ју сс мир и Ђе не рал Иг ња ти јев огла шу је свсте ван ски мир. У опи су 
илу стра ци ја сто ји да су то „ве о ма ва жни и сјај ни мо мен ти ово га до ба ко-
је смо до жи ве ли; и срп ска вој ска је крв те кла у име то га, ва ља да их и срп-
ска књи га при бе ле жи“.51 Прем да сли ке Ви ди на и Ка ла фа та, те Злат ног 
ро га, пред ста вља ју кла сич не пеј за же у ви ду по гле да на име но ва ни мо тив 
из да љи не, оне су по ста вље не у кон текст ра та из про стог раз ло га од и-
гра ва ња ва жних исто риј ских до га ђа ја на тим про сто ри ма. Сан сте фан-
ским ми ром, пот пи са ним мар та 1878. го ди не, ко ји је Тур ска пот пи са ла 
под ру ским при ти ском, за вр шен је Ру ско-тур ски рат.52 Скла па ње ми ра 
пред ста вље но је сце ном у ен те ри је ру у ком се де име но ва ни уче сни ци 
овог до га ђа ја, док је на ред ни тре ну так про гла ше ња истог осли кан сце-
ном у ко јој ге не рал Иг ња ти јев по ка зу је вој ни ци ма да је мир пот пи сан.

Се ри ја сли ка из овог ра та на ста вље на је и у на ред ном бро ју сце на ма 
По сле тур ских по ра за, Бу гар ски во ћар у Ру шчу и Ру ски вој ни ци на дре но пољ
ском па за ру. Пр ва сце на је јед на од рет ких у Срп ској зо ри ко ја екс пли цит ни је 

50 Цр те са бо ји шта, Срп ска зо ра, св. 2, год. III, Беч фе бру а ра 1878, 43.
51 На ше сли ке, Срп ска зо ра, св. 6, год. III, Беч ју на 1878, 121.
52 Пот пи си ва њем овог ми ра ус по ста вље на је Ве ли ка Бу гар ска ко ју су чи ни ли Бу-

гар ска, Ма ке до ни ја, Пи рот и Вра ње, док је Бо сни и Хер це го ви ни обе ћа на не за ви сност. 
Ова кво ре ше ње ни је по го до ва ло мно ги ма те је, ра ди ре ви ди ра ња од ред би Сан сте фан-
ског ми ра, са зван Бер лин ски кон грес. Ви де ти: Бе ри слав Га вра но вић, нав. де ло, 6.
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пред ста вља на си ље. При ка за но је ста ње на ста ло на кон по бе де ге не ра ла 
Ско бе ле ва. „Та је ка зна гњев но га бо га за то ли ке ве ко ве тур ска бе сни ла, за 
је зе ро про ли ве на хри шћан ске кр ви!“53 Је ди на ре че ни ца ко ја ре фе ри ра на 
сли ку Бу га ри на ко ји је ста вљен у ову гру па ци ју, у исто вре ме и не об ја шња-
ва тај по тез – „Дру га нам сли ка пре ста вља Бу га ри на ка ко про да је у Ру шчу-
ку во ће.“ 54 При ка зан је во ћар са сво јим про из во ди ма по ста вљен ис пред 
не ког жбу на, та ко да са мо на слов ука зу је на ме сто на ком се у том тре нут ку 
на ла зи. Тре ћа сли ка ни је до би ла опис у ли сту. Пред ста вља про стор па за ра 
и ру ске вој ни ке ко ји тре нут ке од мо ра про во де у тр го ви ни. 

Сли ка раз дра га ног вој ни ка овен ча ног ло во ро вим вен ци ма, на ко јег па-
да цве ће пред ста вља ва жан мо ме нат у сва ком ра ту – По вра так с бо ји шта. 
Са сли ке је ја сно да се ра ди о по бе до но сној вој сци. Ипак, у про прат ном 
тек сту, по ред сре ће због то га што је „ … древ ни не при ја тељ сло мљен (…) 
на част Ру си је (…) “, го во ри се и о дру гој стра ни ове сли ке, о оно ме што 
се ов де не ви ди – „ Мно га мај ка не до че ка си на, мно га се ја бра та, мно га љу-
ба вој на. Ов де се ори смех, па да ју по љуп ци, а он де се це па ср це са мо ра не 
мај ке.“ 55

По вра так с бо ји шта

53 Сли ке из ру скотур ског ра та, Срп ска зо ра, св. 7, год. III, Беч ју ла 1878, 139.
54 Исто 
55 По вра так са бој ног по ља, Срп ска зо ра, св. 1, год. IV, Беч ја ну а ра 1879, 16.
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Устан ци у Бу гар ској

Уста нич ка ат мос фе ра ко ја је у то вре ме за хва ти ла и Бу гар ску та ко ђе 
је свој ви зу ел ни из раз на шла у Срп ској зо ри. Је дан од раз ло га за бу ђе ње 
ин те ре со ва ња за ове до га ђа је би ла су кре та ња срп ске вој ске под вођ ством 
ге не ра ла Чер ња је ва уз гра ни цу са Бу гар ском, као и чи ње ни ца да је упра во 
бу гар ски на род пр ви на уда ру тур ској си ли.56 То је и био раз лог да се „бра-
ћа сло шки по ди го ше, да са се бе стре су пет сто лет ни ја рам, да об но ве брат-
ску за јед ни цу и да се по ка жу Евро пи у свом не ка да њем сја ју“.57 Са дру ге 
стра не, сли ке ко је пред ста вља ју Бу гар ску и ње не ста нов ни ке по слу жи ле су 
и као оглас за књи гу о Бу гар ској (Do nauBul ga rien und der Bal kan) Фе лик са 
Ка ни ца.58

Фе ликс Ка ниц, Бу гар ски уста ни ци у Бал ка ну

56 Срп ска зо ра, св. 6, год. I, Беч ју на 1876, 135.
57 Реч бра ћа се од но си на „Хер це гов це, Бо шња ке и срп ску вој ску Цр не Го ре и 

Ср би је“. Ви де ти: Из Бу гар ске, Исто, 135. 
58 Углав ном се уз сли ке ко је је он из вео на во ди да се на ла зе у ње го вој књи зи о 

ко јој се ви ше мо же са зна ти у огла су на ко ри ца ма.
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Фе ликс Ка ниц (Fe lix Ka nitz) је ра дио као илу стра тор у пр вом не-
мач ком илу стро ва ном ли сту Il lu strir te Ze i tung.59 У Срп ској зо ри је об ја-
вљен ве ли ки број илу стра ци ја из ње го ве по ме ну те књи ге, али не мо же 
се са си гур но шћу ре ћи ко је су кон крет но ње го ви ра до ви, јер су мно ге 
илу стра ци је, пре све га пеј за жи, пот пи са не су ини ци ја ли ма Ј. Ј. К., ко ји 
при па да ју Аустри јан цу Јо ха ну Кирх не ру (Јo hann Ja kob Kir chner). Ње-
го ве су илу стра ци је та ко ђе об ја вље не у Ка ни че вој књи зи. 

Бу гар ски уста ни ци у Бал ка ну је сли ка ко ја ико но граф ски асо ци-
ра на сли ке цр но гор ских уста ни ка у овом ча со пи су. Њен циљ је и био 
упра во да ука же да су бу гар ски ју на ци спо соб ни ме ђу „гор ским сте-
њем и вр ле ти“ ода кле у за се ди че ка ју „сво га ду шма ни на“.60 Уз илу стра-
ци ју се као њен аутор на во ди Ка ниц.

Илу стра ци ја под на зи вом Сви реп ства у Бу гар ској пред ста вља бу-
гар ску по ро ди цу – отац, мај ка, „ћер ка уда ва ча и не ви на шчад“ – му че ну 
од стра не Чер ке за.61 Пред ста ва је по слу жи ла као сли ка оп ште си ту-
а ци је у ко јој се на шао хри шћан ски, а у овом кон крет ном слу ча ју бу-
гар ски на род из ло жен кон стант ним на па ди ма од стра не не при ја те ља. 
Илу стра ци ја је об ја вље на исте го ди не у за гре бач ком ча со пи су Vi e nac, а 
под на сло вом Ба ши бо зу ци го не ухва ће не Бу га ре. По тре ба за бо љим упо-
зна ва њем не при ја те ља ис ка за на је Ка ни че вим тек стом Чер ке си у Бу гар
ској за ко ји је из вео исто и ме ну илу стра ци ју. Она је сли ка ста ња ко је је 
ис тра жи вач за те као би ва ју ћи у Бу гар ској 1864. го ди не – „до се ље ни ци 
ста но ва ху у ку ћа ма Бу гар ским, а Бу га ри би ва ху без об зир це при мо ра-
ва ни да се би дру га кро ва тра же“.62 Пред ста вља упра во тај тре ну так 
про те ри ва ња по ро ди це из соп стве ног до ма, те усе ља ва ња дру ге у исти.

Још јед на илу стра ци ја ко ја се при пи су је Фе лик су Ка ни цу, Из Бу
гар ске, део је ове ску пи не сли ка пат њи бу гар ског на ро да. При ка за на 
је ску пи на Бу га ра оку пље них у ре вол ту про тив на си ља ко је тр пе од 
стра не тур ске вла сти. Са њи ма је ка лу ђер ко ји је за ду жен да за бе ле жи 
њи хо ве жал бе над ре ђе но ме – „А ови јад ни Бу га ри до ве ли пи сме на ка-
лу ђе ра, да им на пи ше цр ни јад у бе лу књи гу, те да је опра ви ва ли ји, е да 
би ли про бу ди ла у ње му ми ло ср ђа, али за ман“.63

59 Т. Сте фа но вић Ви лов ски, нав. де ло, 85 – 89.
60 Из Бу гар ске, Срп ска зо ра, св. 6, год. I, Беч ју на 1876, 135.
61 Срп ска зо ра, св. 9, год. I, Беч сеп тем бра 1876, 212.
62 Чер ке си у Бу гар ској, Срп ска зо ра, св. 9, год. I, Беч сеп тем бра 1876, 203.
63 Из Бу гар ске, Срп ска зо ра, св. 3, год. II, Беч мар та 1877, 70.
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За кљу чак

Кроз де лат ност Срп ске зо ре као илу стро ва ног ли ста ја сно се 
уоча ва да је пе ри од пред крај XIX ве ка до ба сна жне на ци о нал не иде-
о ло ги је, до ба у ко јем је обра зо ва ње на ци је под ре ђе но осло бо ди лач-
ким прег ну ћи ма.64 У срп ској сре ди ни у Хаб збур шкој мо нар хи ји то је 
вре ме ја ча ња на ци о нал ног ду ха и осе ћа ја при пад но сти јед ном на ро-
ду. Рат, по ко ре ност, оба вља ње ду жно сти у име не ке дру ге на ци је и 
осе ћа ње ко лек тив ног по ни же ња ко је је из то га про из и ла зи ло, има-
ли су уло гу ка та ли за то ра за на ста нак соп стве ног на ци о нал ног иден-
ти те та.65 Сме шта ње илу стра ци ја из Срп ске зо ре у кон текст ви зу ел не 
кул ту ре, а има ју ћи у об зир ње но по ре кло у Бе чу, и њен на ци о нал ни 
ка рак тер, до но си сли ку о на чи ну ства ра ња на ци о нал ног иден ти те та, 
али и кул ту ре ко ја по ти че из два ци ви ли за циј ска из во ра.66 Кон сти ту-
и са ње кул та хе ро ја и по том њи хо во ви зу ел но уоб ли ча ва ње, те јав на 
про дук ци ја, по слу жи ли су као бит но сред ство у по сти за њу сна же ња 
те вр сте при пад но сти. Та ко је и ве ћи на пу бли ко ва них илу стра ци ја 
сме ште на у рат ни кон текст. Ме ђу тим, ни су са мо сли ке ра та и пор-
тре ти вој ско во ђа део та кве уре ђи вач ке по ли ти ке. Кроз опи се сли ка 
се по ка за ло да је го то во свим илу стра ци ја ма мо гло би ти учи та но та-
кво зна че ње.

Об зи ром на ак ту ел не окол но сти све илу стра ци је ти ца ле су се 
ра то ва ко ји ма су све до чи ли ино стра ни из ве шта чи. Та ко је при мет-
но да ни у јед ном ак ту ел ном илу стро ва ном ли сту, а по ред Срп ске 
зо ре ме ђу ана ли зи ра ни ма су и Vi e nac, Ср ба ди ја, Илу стро ва на рат
на хро ни ка, Орао, Срп ске илу стро ва не но ви не, не ма илу стра ци ја ко је 
пред ста вља ју Ко со во и Ме то хи ју. То не зна чи да ре ал но ин те ре со-
ва ње ни је по сто ја ло – по ме на о угње та ва ном срп ском на ро ду под 
тур ским јар мом има без број. То зна чи да је у ме диј ском про сто ру 

64 Са ша Мар ко вић, „На ци о нал ни иден ти тет Ср ба у 19. ве ку и по чет ком 20. 
ве ка“, у: Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке 120, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
2006, 235.

65 Ha gen Šul ce, Dr ža va i na ci ja u evrop skoj isto ri ji, Fi lip Vi šnjić, Be o grad 2006, 126.
66 О кон струк ци ји кул ту ре и на ци о нал ног иден ти те та на осно ву мо де ла гра-

ђан ске Евро пе и бал кан ско-осман ске кул ту ре ви де ти: Не над Ма ку ље вић, Плу ра ли
зам при ват но сти. Кул тур ни мо де ли и при ват ни жи вот код Ср ба у 19. ве ку, у: При-
ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, прир. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, Clio, 
Бе о град 2006, 17 – 53. 
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XIX ве ка по сто ја ла тр ка за чи та лач ком пу бли ком ко ја је ре зул ти ра-
ла пу бли ко ва њем илу стра ци ја са мо нај ак ту ел ни јих де ша ва ња. У то 
вре ме на тлу Ста ре Ср би је ни је би ло ве ли ке ор га ни зо ва не ак ци је 
за осло бо ђе ње и све су очи би ле упр те у де ша ва ња у Хер це го ви ни и 
Ср би ји. Обил на ви зу ел на про дук ци ја де ша ва ња на Ко со ву усле ди ће 
тек ка сни је, са по чет ком Бал кан ских ра то ва. Та ко ће илу стро ва ни 
ча со пис Бал кан ски рат у сли ци и ре чи то ком 1913. го ди не оби ло ва-
ти рат ним сли ка ма са те ри то ри је чи та ве Ста ре Ср би је, као и мно-
штвом про прат них тек сто ва.
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Iva na ŽE NAR JU

IMA GES OF WAR IN THE srPskaZora 
IL LU STRA TED MA GA ZI NE (18761881)

Sum mary

This pa per analyzes ima ges of war in the Srp ska zo ra ma ga zi ne, which was 
la un ched by a gro up of Serbs in Vi en na. As the ma ga zi ne for en ter ta in ment and 
les sons, it was be ing pu blis hed from 1876 till 1881. Most of il lu stra ti ons in the 
Srp ska zo ra ma ga zi ne (por tra its, landsca pes and ima ges of war) we re used for 
pro pa gan da of Ser bian na ti o nal idea and ima ging of na ti o nal iden tity.

The pa per analyzes ima ges of cur rent war ac ti ons, very po pu lar thro ug ho ut 
Euro pe at that ti me – upri sings in Bo snia and Her ze go vi na and Bul ga ria, as well 
as wars of the Serbs and Rus si ans aga inst the Turks. Thro ugh the se il lu stra ti ons 
we can see se ve ral phe no me na, among which cult of na ti o nal he ro es is to be the 
do mi nant one. At the sa me ti me, we no ti ce cult of the Mon te ne grins and idea of 
Pan-Sla vism. The aim of this pa per is to po int out pos si bi li ti es in the in ter pre ta-
tion of il lu stra ted pe ri o di cals and map ping its po si tion in the system of Ser bian 
vi sual cul tu re.

Key words: Srp ska zo ra, Upri sing in Bo snia and Her ze go vi na, Ser bian –Tur-
kish war, cult of he ro es, cult of Mon te ne grins, Pan-Sla vism

Рад је пре дат 26. ок то бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.
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Ива на АРИ ТО НО ВИћ* На уч на кри ти ка
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

СВА КО ДНЕ ВИ ЦА И КО ЛО НИ СТИ:  
ДО МЕ ТИ АН ТРО ПО ЛО ШКЕ АНА ЛИ ЗЕ 

ЈЕД НОГ ИДЕ О ЛО ШКОГ ПРО ЈЕК ТА**

(по во дом књи ге: Алек сан дар Па вло вић,  
Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста на Ко со ву  

и Ме то хи ји 19181941. го ди не, Ин сти тут за срп ску 
кул ту ру – При шти на/Ле по са вић, 2011)

Ап стракт: У ра ду је ана ли зи ран сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста, 
као по сле ди ца иде о ло шког про јек та ши ре ња сло вен ства и ус по ста вља-
ња де мо граф ске рав но те же на Ко со ву и Ме то хи ји, у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та. Осно ва за пи са ње ра да је сте мо но гра фи ја мр Алек-
сан дра Па вло ви ћа Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 
19181941. го ди не, ко ја пред ста вља зна ча јан при лог про у ча ва њу сва ко-
дне ви це на Ко со ву и Ме то хи ји. Па вло вић је кроз опи се сва ко дне ви-
це ука зао на чи ње ни цу да су ко ло ни сти упо тре бље ни као сред ство за 
оства ре ње мно го зна чај ни јег ци ља та да шњих вла сти, ко је су под пла
штом бри ге о по бољ ша њу њи хо вог еко ном ско-дру штве ног по ло жа ја 
же ле ле де мо граф ску рав но те жу на Ко со ву и Ме то хи ји. Ка ко је про цес 
аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је умно го ме ре а ли зо ван про из вољ но, 
без ја сне стра те ги је, а ка сни је је и пре ки нут из би ја њем Дру гог свет-
ског ра та, мо же се ре ћи да ко ло ни за ци ја ни ка да ни је за вр ше на, ни ти 
је оства ри ла сво ју пр во бит ну функ ци ју. До каз за то је сва ко дне ви ца  

УДК 316.728(497.115)"1918/1941"(049.32) ; 
94(497.115)"1918/1941"(049.32)

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011
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ко ло ни ста, оте жа на ло шим усло ви ма жи во та, ан та го ни змом ста ро се де ла-
ца и без бед но сним прет ња ма, ко је су по ста ле ре ал ност по из би ја њу ра та.

Кључ не ре чи: сва ко днев ни жи вот, ко ло ни сти, Ср би, Ал бан ци, Ко со во 
и Ме то хи ја.

Увод

Сва ко днев ни je жи вот ре ла тив но но во по ље про у ча ва ња у дру-
штве ним на у ка ма. Сам тер мин сва ко днев ни жи вот ду го је сма тран 
три ви јал ним и као та кав ни је мо гао по ста ти ре ле вант но по ље про у-
ча ва ња у со ци о ло ги ји, као основ ној и оп штој на у ци о дру штву. „Пре-
зре на у на у ци као и све што је не по сред но, све при сут но, очи глед но, 
опи пљи во, ба нал но, јед но став но и до ми нант но ‘жен ско’ – сва ко дне-
ви ца кр чи свој пут сво јом соп стве ном дра ма тич но шћу“.1 Ис трај но 
ин си сти ра ње ет но ме то до ло га, за го вор ни ка сим бо лич ког ин тер ак-
ци о ни зма и пред став ни ца фе ми ни стич ке ми сли на уво ђе њу те сфе-
ре као ре ле вант не за со ци о ло ги ју, до ве ло је до зна чај них про ме на у 
дру штве ним на у ка ма уоп ште, ства ра ју ћи ди сци пли ну чи је је сре ди-
ште про у ча ва ња дру штва пре ме ште но са оп штег/јав ног на пер спек-
ти ву од о здо – из угла дру штве них ак те ра. Си ту а ци ја је дру га чи ја ка да 
је ан тро по ло ги ја у пи та њу, бу ду ћи да су пред став ни ци те на у ке мно го 
ра ни је спо зна ли ва жност сва ко дне ви це за те рен ска ис тра жи ва ња и 
те о риј ска уоп шта ва ња. 

О то ме све до чи и мо но гра фи ја Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста 
на Ко со ву и Ме то хи ји 19181941. го ди не, мр Алек сан дра Па вло ви ћа, 
об ја вље на сре ди ном 2011. го ди не, ко ја те му сва ко дне ви це струч ној 
јав но сти при бли жа ва са ан тро по ло шког ста но ви шта, кроз де таљ но 
те о риј ски и ем пи риј ски опи са ну и ана ли зи ра ну сва ко дне ви цу ко ло-
ни ста, ко ји су на Ко со ву и Ме то хи ји жи ве ли из ме ђу два свет ска ра та. 
Мо но гра фи ја пред ста вља ре зул тат ду го го ди шњег ра да на при пре ми 
и од бра ни ма ги стар ске те зе на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, као и ис тра жи вач ког ра да у Ин сти ту ту за срп ску кул ту ру – При-
шти на/Ле по са вић, где је аутор ан га жо ван као ис тра жи вач-са рад-
ник. Вред ност мо но гра фи је за сно ва на је на мул ти ди сци пли нар ном 

1 Ма ри на Бла го је вић, „Сва ко дне ви ца из жен ске пер спек ти ве: са мо жр тво ва ње 
и бег у при ват ност“, у: Сил ва но Бол чић (ур.), Дру штве не про ме не и сва ко днев ни жи
вот: Ср би ја по чет ком де ве де се тих, ИСИ ФФ, Бе о град, 1995, 181. 
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при сту пу, с об зи ром на го то во под јед на ку за сту пље ност исто ри о-
гра фи је, ет но ло ги је, со ци о ло ги је и ар хи ви сти ке, о че му и сам аутор 
све до чи.2 Та кав при ступ, одав но при су тан на ме ђу на род ној сце ни 
дру штве них на у ка, у до ма ћу ан тро по ло ги ју и оста ле дру штве не на у-
ке унео је све жи ну и пред ста вља пред у слов за ме ђу соб ну са рад њу на-
уч ни ка за ин те ре со ва них за ис тра жи ва ња о чо ве ку, дру штву, кул ту ри 
и њи хо вој ме ђу за ви сно сти у пе ри о ду пост со ци ја ли стич ке тран сфор-
ма ци је у срп ском дру штву, али и дру штве но по ли тич ким око ло сти ма 
ко је су јој прет хо ди ле. 

Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји из ме ђу 
два свет ска ра та пред ста вља упо ри ште број них дру штве но по ли тич-
ких про ме на у иде о ло шком кљу чу, чи је су по сле ди це би ле ви дљи ве на 
де мо граф ском, по ли тич ком, а пре све га пла ну сва ко днев ног жи во та 
и не ко ли ко де це ни ја ка сни је. Не тре ба би ти из не на ђен не рет ко иде-
о ло ги зо ва ним на уч ним при сту пом об ја шње њу јед ног ве ли ког про-
јек та, ка ква је ко ло ни за ци ја би ла. Упра во иде о ло ги за ци ја ма, ет но-
цен трич ним ин тер пре та ци ја ма и по лу зна њи ма, у ве зи са на ве де ном 
те мом, Па вло вић је у ис тра жи ва њу на сто јао да се од у пре. Бу ду ћи да 
је про стор ни оквир ис тра жи ва ња Ко со во и Ме то хи ја, те ри то ри ја 
ко јој је де це ни ја ма свој стве но сме њи ва ње ла тент ног и ма ни фест ног 
на ци о на ли зма, се па ра ти зма, дру штве них су ко ба и нај зад, у пр вој де-
це ни ји ХХI ве ка, јед но стра но про гла ше ње не за ви сно сти по кра ји не, 
на че ло не при стра сно сти ко ме је аутор те жио ни је би ло јед но став но 
оства ри ти. Чи ње ни ца да је реч о ви ше го ди шњем ис тра жи вач ком ра-
ду, уте ме ље ном на де таљ ном пре гле ду гра ђе у Ар хи ву Ју го сла ви је и 
об ја вље ној ре ле вант ној ли те ра ту ри, ипак ука зу је на ис трај ност ауто-
ра да тај циљ ре а ли зу је.

Књи га са др жи два на ест те мат ских по гла вља. У пр вом по гла вљу, 
„Уво ду“, аутор чи та о це упо зна је са те о риј ско-ме то до ло шким по ла-
зи шти ма ис тра жи ва ња. Дру го по гла вље, „Сва ко днев ни жи вот“, пред-
ста вља те о риј ско об ја шње ње пој ма сва ко днев ног жи во та и ње го ве ва-
жно сти за дру штве не на у ке у ХХ ве ку. Тре ће по гла вље, под на зи вом 
„Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји“, опи су је и 
ана ли зи ра про цес аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је на те ри то ри ји ју-
жне срп ске по кра ји не у пе ри о ду 1918–1941. го ди не. Че твр то по гла-
вље, под на сло вом „Ис тра жи ва ња аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је“  

2 Алек сан дар Па вло вић, Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 
19181941. го ди не, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић, 2011, 10.
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је сте увид у до са да об ја вље ну на уч ну гра ђу на те му аграр не ре фор-
ме и ко ло ни за ци је. Пе то по гла вље, на зва но „Ар хив ска гра ђа у ис тра-
жи ва њу сва ко днев ног жи во та“, пред ста вља раз ма тра ње о до ме ти ма 
ар хив ске гра ђе као пи са ног из во ра ре ле вант ног у ис тра жи ва њи ма 
сва ко дне ви це, ко ја се не де ша ва са да и ов де, већ у про шло сти, као не-
по врат но про те клом вре ме ну. Ше сто по гла вље, под на зи вом „Про-
стор ни рас по ред ко ло ни ста“ ука зу је на те ри то ри јал ну и де мо граф ску 
рас по ре ђе ност ко ло ни ста уну тар Ко со ва и Ме то хи је. Сед мо по гла-
вље, чи ји је на зив „Струк ту ра на се ља“, го во ри о ус пе си ма и гре шка-
ма ко је су пра ти ле из град њу ко ло ни стич ких на се ља, као по сле ди ца ма 
ко је су ти про јек ти има ли на сва ко дне ви цу ко ло ни ста. „Ста но ва ње“ 
– на зив осмог по гла вља, опи су је стам бе не при ли ке ко ло ни ста на Ко-
со ву и Ме то хи ји. Де ве то по гла вље, чи ји је на зив „При вре ђи ва ње“, 
ука зу је на до ме те еко но ми је ко ло ни ста и усло ве у ко ји ма се она од-
ви ја ла. Де се то по гла вље „Еко ном ско–со ци јал ни по ло жај ко ло ни ста“, 
осим еко ном ског про спе ри те та ко ло ни ста ука зу је и на њи хов од нос 
и при јем на ко ји су на и шли ме ђу ста ро се де о ци ма. У је да на е стом по-
гла вљу „Струк ту ра ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва“ го во ри се о број ча-
ној и ста ро сној струк ту ри, срод нич ким ве за ма, као и са ста ву ко ло ни-
стич ких до ма ћин ста ва, те о сва ко дне ви ци до ма ћин ста ва за сно ва ној 
на ка зи ва њи ма не ких хро ни ча ра. По след ње, два на е сто по гла вље, на-
зва но „За вр шна раз ма тра ња“ пред ста вља кон ци зан осврт на до би је на 
са зна ња, као и смер ни це за евен ту ал на на ред на ис тра жи ва ња на ову 
и слич не те ме. 

Сва ко днев ни жи вот у кон тек сту аграр не ре фор ме  
и ко ло ни за ци је

Сва ко днев ни жи вот ста нов ни ка срп ског дру штва го то во у свим 
ге не ра ци ја ма био је обе ле жен ме ха нич ким по ме ра њем ста нов ни штва, 
од но сно (до бро вољ ним или при сил ним) ми гра ци ја ма. Ме ђу план ским 
ми гра ци ја ма, ини ци ра ним од стра не др жав не вла сти, у не ко ли ко на-
вра та ре а ли зо ва них на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је је сте и ко ло ни за-
ци ја ста нов ни штва у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Ко ло ни за ци ја у 
осно ви под ра зу ме ва на се ља ва ње не ког под руч ја, из еко ном ских, со ци-
јал них или по ли тич ких раз ло га, што је на при ме ру Ко со ва и Ме то хи је 
би ло го то во очи глед но. На се ља ва њем ве ли ког бро ја Ср ба на Ко со во и 
Ме то хи ју, др жав на власт би ла је у мо гућ но сти да (ма кар крат ко роч но) 
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по пра ви со ци о е ко ном ски по ло жај ко ло ни ста и обез бе ди урав но те же-
ни ју де мо граф ску кар ту по кра ји не, у ко јој је до ми ни ра ло ал бан ско 
ста нов ни штво. Ко ло ни за ци ја и аграр на ре фор ма тра ја ле су 23 го ди-
не, све до по чет ка Дру гог свет ског ра та. „У том раз до бљу на Ко со ву и 
Ме то хи ји, на зе мљи шту до би је ном про ме на ма у аграр ним од но си ма, 
на се ље но је из ме ђу 11.500 и 13.500 до ма ћин ста ва. Са по чет ком пр вих 
рат них деј ста ва 1941. го ди не мно га од њих па да ју под удар оку па то-
ра и ал бан ских ору жа них фор ма ци ја. До ла зи до про го на на се ље ни ка, 
уни шта ва ња њи хо ве имо ви не, фи зич ких ли кви да ци ја“.3 На кон Дру гог 
свет ског ра та, но ве вла сти спро во де ре ви зи ју аграр не ре фор ме, чи је 
су по сле ди це оне мо гу ћа ва ње ле гал ног по врат ка ко ло ни ста, са јед не 
стра не, и оп струк ци ја сва ко днев ног жи во та по врат ни ка, са дру ге. Ти-
ме је сва ко дне ви ца ко ло ни ста у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка оте жа на без-
бед но сним ри зи ци ма и не зва нич ним ви до ви ма дру штве но по ли тич ких 
при ти са ка. 

Услед на ве де них дру штве но по ли тич ких и без бед но сних окол но-
сти, на уч ни ци нај пре ни су по све ти ли до вољ но па жње сва ко днев ном 
жи во ту ко ло ни ста, иако су пре лом ни дру штве ни про це си увек би ли 
од сли ка ни на сва ко дне ви цу ка ко ста ро се де ла ца, та ко и ко ло ни ста. У 
ли те ра ту ри ко ја се од но си на Ко со во и Ме то хи ју, у пе ри о ду пре и на-
кон Дру гог свет ског ра та, мно го че шће мо же мо на ћи опи се на ве де не 
те ри то ри је као нај ма ње раз ви је не у од но су на дру ге де ло ве др жа ве, 
или као по зи ти ван при мер на гле ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је 
на кон на ве де ног ра та. До ме ти ем пи риј ских ис тра жи ва ња не рет ко су 
би ли де скрип тив ни, при че му су опи си ва не де мо граф ске, ре ли гиј ске, 
кул ту ро ло шке осо бе но сти од ре ђе них ет нич ких гру па, као и ал бан ска 
по ро дич на за дру га – спе ци фи чан вид по ро дич но-еко ном ског уре ђе ња, 
ко је је у на ве де ној ет нич кој гру пи по сто ја ло и у ХХ ве ку,4 без по ку ша-
ја ком па ра ци је на ет нич ком, ре ли гиј ском, род ном или не ком дру гом 
осно ву. У де це ни ја ма ко је су усле ди ле, као при о ри тет ни је те ме про у-
ча ва ња пре по зна ти су дру штве ни су ко би, ми гра ци је, из бе гла и ра се ље-
на ли ца и за ка сне ла мо дер ни за ци ја, услед че га је сва ко дне ви ца из но ва 
би ла за не ма ре на, иако су упра во на ову сфе ру на гле дру штве но-по ли-
тич ке про ме не оста ви ле еви ден тан траг. 

Ис тра жи ва ње сва ко дне ви це ко ло ни ста још је зна чај ни је, бу ду-
ћи да по пу ња ва пра зни ну, ко ја у до ма ћој на у ци на ту те му по сто ји. 

3 Алек сан дар Па вло вић, нав. де ло, 2011, 22–23. 
4 Ви де ти: Бо јо вић 1979, Кра сни ћи 1959-60, Пу пов ци 1968, Ра пи 1995.
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Мо но гра фи ја, о ко јој го во ри мо, мо же се чи та ти као ис ку стве на про-
ве ра ка ко до са да об ја вље них ра до ва, та ко и до ку ме на та из Ар хи ва 
Ју го сла ви је, ко ја су сво је вр стан из вор по да та ка о јав ном ли цу сва ко-
дне ви це ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји, у ме ђу рат ном пе ри о ду. 
Аутор у књи зи нај пре об ја шња ва зна чај ко ји ис тра жи ва ња сва ко днев-
ног жи во та има ју за ан тро по ло ги ју и срод не дру штве не на у ке. Ти-
ме књи га до би ја те о риј ско уте ме ље ње, нео п ход но за опис и ана ли зу 
сва ко днев ног жи во та и, по сред но, дру штве ног по ло жа ја ко ло ни ста 
на Ко со ву и Ме то хи ји. У по гла вљи ма ко ја сле де, аутор опи су је спе-
ци фич но сти аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је на Ко со ву и Ме то хи ји, 
бу ду ћи да је чи тав про је кат ре а ли зо ван у еко ном ском, али и по ли-
тич ко-иде о ло шком кљу чу. Еко ном ске по сле ди це ко је су бал кан ски 
ра то ви, као и Пр ви свет ски рат, иза зва ли ме ђу се ља штвом, пре ти ле 
су „аграр ном ре во лу ци јом“. Као од го вор на та кво еко ном ско-со ци-
јал но ста ње, а не по сред но пред фор ми ра ње Кра ље ви не СХС, вла сти 
су до не ле од лу ку о екс про при ја ци ји зе мљи шта ве ли ких по се да, а у 
ци љу до де ле истог се ља штву. На тај на чин био би по бољ шан со ци-
јал ни по ло жај се ља ка ко ји су већ жи ве ли на Ко со ву и Ме то хи ји, као 
и оних ко ло ни зо ва них на ту те ри то ри ју у де це ни ја ма ко је су усле-
ди ле. Па вло ви ће ва тен ден ци ја да про бле му ис тра жи ва ња при сту пи 
уз ис кљу чи во по што ва ње на че ла објек тив но сти очи глед на је ка да су 
по ли тич ки раз ло зи аграр не ре фор ме у пи та њу. Ка ко и сам ка же, ти 
мо ти ви у ли те ра ту ри че сто ни су ис ти ца ни у пр ви план, иако је њи-
хо ва ва жност не за не мар љи ва. Ка ко је Ко со во и Ме то хи ја, те ри то ри-
ја при по је на Кра ље ви ни СХС на кон бал кан ских ра то ва, ујед но би ла 
део пла но ва ал бан ских во ђа за оства ре ње пу не по ли тич ке до ми на ци-
је на том де лу Бал ка на, на кон ра то ва на ста вље на је не зва нич на игра 
де мо граф ске мо ћи из ме ђу Ал ба на ца и зва нич них вла сти. 

Ко ло ни за ци јом се ља штва из за о ста лих, па сив них де ло ва Кра ље-
ви не Ју го сла ви је на Ко со во и Ме то хи ју, вла сти су же ле ле да по стиг-
ну де мо граф ску рав но те жу, ко ја би ума њи ла се це си о ни стич ке мо ти-
ве Ал ба на ца. За тво ре ност ал бан ске за јед ни це, у ко јој је до ми ни ра ла 
за дру жна по ро ди ца, ње на ве о ма из ра же на хи је рар хиј ска струк ту ра и 
оби чај но пра во Ле ке Ду ка ђи ни ја, би ли су до во љан раз лог да се Ал-
бан ци не по ми ре са иде јом ус по ста вља ња срп ске др жав но сти на Ко-
со ву и Ме то хи ји. Ти ме је циљ вла сти о ус по ста вља њу ми ра и по што-
ва ња др жав ног по рет ка на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, на ро чи то 
по гра нич них обла сти, на кон две де це ни је био осу је ћен. Вла сти ни су 
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по ка за ле озбиљ ност у при пре мље но сти на та ко озби љан про цес ни 
по сле 23 го ди не, ко ли ко је ко ло ни за ци ја тра ја ла. То је би ло очи глед-
но у обла сти до но ше ња за кон ских од ре да ба са јед не стра не, и од су-
ства ин фор ма ци ја о об ра ди вим по вр ши на ма и бро ју ста нов ни ка ко ји 
се мо же ко ло ни зо ва ти, са дру ге. До каз су број не си ту а ци је у ко ји ма је 
аграр ној ре фор ми прет хо ди ла ко ло ни за ци ја, што ука зу је на не струч-
ност и не за ин те ре со ва ност аграр них слу жбе ни ка да ре ша ва ју про бле-
ме на ко је су на те ре ну на и ла зи ли. 

Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја, ка ко са зна је мо, има ле су и по-
зи тив не ефек те. Уки нут је фе у дал ни си стем ко ји је на Ко со ву и Ме то-
хи ји тра јао све до Дру гог бал кан ског ра та; број ни си ро ма шни се ља ци 
по ста ли су вла сни ци соп стве не зе мље, а при ли ку за то до би ли су и се-
ља ци ко ји су ко ло ни зо ва ни из оста лих кра је ва Кра ље ви не Ју го сла ви је. 
Ти ме је циљ за про ме ном де мо граф ске, еко ном ске и ет нич ке сли ке у 
по кра ји ни по стиг нут. Ме ђу тим, крат ко роч но. Аутор на во ди си ту а ци је 
не струч не и про из вољ не по де ле зе мље, до де ле зе мље ко ја је већ би ла 
у не чи јем (не рет ко ал бан ском) вла сни штву или пак до де лу те шко об-
ра ди вих по вр ши на, што је зах те ва ло ве ли ка ма те ри јал на ула га ња. Ти-
ме је сва ко дне ви ца ко ло ни ста оте жа на, а ефек ти по ли тич ких ци ље ва 
аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је учи ње ни крат ко роч ним. Го ди не ко је 
су усле ди ле то ком и на кон Дру гог свет ског ра та то до ка зу ју, што је 
Па вло вић у књи зи ар гу мен то ва но из ре као. 

Уме сто за кључ ка

Ис тра жи ва њу сва ко днев ног жи во та ко ло ни ста аутор је при сту-
пио ве о ма сту ди о зно, тим пре што у об ја вље ној ли те ра ту ри не на ла-
зи мо ра до ве у чи јем је фо ку су сва ко дне ви ца. У до са да об ја вље ним 
ра до ви ма на и ла зи мо на ин фор ма ци је о еко ном ском и со ци јал ном 
по ло жа ју ко ло ни ста, што је у скла ду са са мим ка рак те ром аграр не 
ре фор ме и ко ло ни за ци је. Пред ност ове књи ге је сте те мељ но ис тра-
же на аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја, као и сва ко днев ни жи вот ко-
ло ни ста – по сле ди це ко ју је та ко зна ча јан еко ном ски, со ци јал ни и 
по ли тич ки про је кат др жав них вла сти, иза звао ме ђу љу ди ма. Аутор је 
сво ја за па жа ња и за кључ ке из вео на осно ву ана ли зе ар хив ске гра ђе 
по хра ње не у Ар хи ву Ју го сла ви је у Бе о гра ду. Иако та гра ђа са др жи 
по дат ке из ко јих се, углав ном по сред но, мо же са зна ти о сва ко дне-
ви ци, и то оним де ло ви ма ко ји су би ли део њи хо вог јав ног жи во та 
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и јав ног ли ца, она је ва жан из вор за ана ли зу сва ко дне ви це ко ло ни ста 
на Ко со ву и Ме то хи ји. С тим у ве зи, аутор де таљ но раз ма тра број и 
про стор ни рас по ред ко ло ни ста, број и струк ту ру на се ља, ста но ва ње, 
при вре ђи ва ње, еко ном ско-со ци јал ни по ло жај ко ло ни ста, струк ту ру 
и са став до ма ћин ста ва. На тај на чин ре кон стру и сао је нај ва жни је 
сег мен те сва ко дне ви це ко ло ни ста, ука зав ши на део исто ри је Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји, те сно по ве зан са аграр ном ре фор мом и ко-
ло ни за ци јом. 

Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста тре ба схва ти ти као зна ча јан од-
раз еко ном ских, со ци јал них и по ли тич ких про це са, уко ли ко узме мо 
у об зир опи са не на чи не на ко ји су ре а ли зо ва ни и не до стат ке ко ји су 
иза зва ли ка сни је не га тив не со ци јал не и без бед но сне по сле ди це по 
ко ло ни сте. По сма тра но са вре мен ске дис тан це од се дам де це ни ја, 
иде о ло ги ја сло вен ства би ла је ин стру мен та ли зо ва на и при ме ње на у 
ко сов ско-ме то хиј ском де лу ју го сло вен ског дру штва, услед че га циљ 
ко ји пред ста вља по бољ ша ње еко ном ско-со ци јал ног по ло жа ја ко ло-
ни ста по ста је се кун да ран. О то ме све до чи Па вло ви ће ва ана ли за ар-
хив ске гра ђе, на осно ву ко је са зна је мо да је сва ко дне ви ца ко ло ни ста 
би ла де тер ми ни са на не план ским и ско ро про из вољ ним ак тив но сти ма 
др жав них вла сти на по љу аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је. „Не мар, 
не ком пе тент ност, по ли ти кан ство над ле жних струк ту ра ди рект но су 
ути ца ли на сва ко дне ви цу љу ди ко ји су у по тра зи за бо љим жи во том 
сво ју суд би ну ве за ли за пар че тла до би је но на те ри то ри ји да ле ко од 
прет ход ног ме ста ста но ва ња“.5 То зна чи да је сва ко дне ви ца мно гих ко-
ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји од са мог по чет ка би ла оте жа на до би ја-
њем зе мље ко ја ни је би ла по год на за об ра ду или ис па шу сто ке. Та кви 
по чет ни усло ви жи во та во ди ли су у ду бље си ро ма штво, до дат но оте-
жа но ан та го ни змом на ко ји су на и ла зи ли ме ђу ста ро се де о ци ма, на ро-
чи то Ал бан ци ма. 

Пре пу ште ни са ми се би, услед из оп ште но сти од ло кал не за јед ни-
це и не за ин те ре со ва но сти др жав них вла сти за бу дућ ност ко ло ни ста, 
одр жи вост аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је – ам би ци о зног про јек-
та др жав них вла сти са по ли тич ко-еко ном ским пред зна ком – би ла је 
не мо гу ћа. О то ме све до чи по да так да је про цес ко ло ни за ци је не до-
вр шен, с об зи ром на то да је нај пре пре ки нут из би ја њем Дру гог свет-
ског ра та, а по том ста вљен у слу жбу ко му ни стич ке иде о ло ги је. Та-
кво ста ње угро зи ло је без бед ност и жи во те ко ло ни ста, ко ји су ма хом 

5 Алек сан дар Па вло вић, нав. де ло. 2011, 151.
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про те ра ни са има ња сте че них аграр ном ре фор мом или ли кви ди ра ни 
од стра не ал бан ских ору жа них гру па. На кон ра та, прог на ни ко ло ни-
сти од но вих вла сти тра жи ли су или има ња на те ри то ри ји Вој во ди не, 
или ис кљу чи во ко лек тив ни и ор га ни зо ва ни по вра так ко ло ни ста на 
Ко со во и Ме то хи ју.6 Епи лог је из у зет но ма ли број по врат ни ка у на-
ве де ну област. 

Аутор у за вр шним раз ма тра њи ма упо зна је чи та о це са те шко ћа-
ма ис тра жи ва ња сва ко дне ви це ко ло ни ста, на во де ћи чи та ве сег мен те 
сва ко дне ви це ко је ни је би ло мо гу ће ис тра жи ти се дам де це ни ја на кон 
ко ло ни за ци је (при ват ност, до ко ли ца, по ро дич ни од но си, емо ци је, ин-
те ре со ва ња, вас пи та ва ње де це и слич но). Ти ме ујед но да је од го вор на 
евен ту ал не при мед бе о не до ста ци ма свог ис тра жи ва ња. Све стан чи ње-
ни це да је сво јом књи гом са мо отво рио вра та за на ред на ис тра жи ва ња 
сва ко дне ви це ко ло ни ста, он упо зо ра ва на ва жност исто риј ских из во ра 
до ко јих сам ни је ус пео да до ђе (ма те ри јал ни, ли ков ни, ви зу ел ни)7, као 
и усме них све до че ња по то ма ка о сва ко днев ном жи во ту ко ло ни ста на 
Ко со ву и Ме то хи ји. 

Што се ти че ква ли те та ове књи ге, по ред те мељ но ис тра же них 
пи са них и на ра тив них из во ра, об ја вље не ли те ра ту ре и ар хив ске гра-
ђе, тре ба на гла си ти да је Алек сан дар Па вло вић не сум њи во пре ци зан, 
ја сан ми сли лац и та лен то ван пи сац, ко ји чи та о ци ма при бли жа ва на-
из глед исто риј ску те му на ди вер ген тан жан ров ски и ди сци пли нар ни 
на чин, ко ри сте ћи ан тро по ло шке, со ци о ло шке, исто риј ске, исто ри о-
граф ске, ет но граф ске и ан тро по ге о граф ске из во ре и са зна ња. Те о риј-
ски оквир ко ји сле ди у сво јој књи зи пот пу но је ја сан, што чи та о ци ма 
олак ша ва раз у ме ва ње за кљу ча ка, из ве де них на кон те мељ не ана ли зе пи-
са не гра ђе. Он под се ћа и на чи ње ни цу да се те о ри је ко је сле ди не мо гу 
до кра ја при ме ни ти у ис тра жи ва њу сва ко днев ног жи во та ко ло ни ста, 
услед оскуд них из во ра ко ји не об у хва та ју све сег мен те сва ко дне ви це. 

Не ке од ма на књи ге је су ње на ис кљу чи ва усме ре ност на ви со ко-
о бра зо ва не чи та о це, што је мо же учи ни ти ма ње за ни мљи вом ши рој 
чи та лач кој пу бли ци, иако те ма ис тра жи ва ња мо же би ти за ни мљи ва и 
том де лу по пу ла ци је. Књи га ни је пре о бим на и не оби лу је пре ко мер-
ним ем пи риј ским по да ци ма, али има за кљу ча ка ко је аутор по на вља у 
не ко ли ко на вра та. Ово тим пре што се из но ва у раз ли чи тим по гла вљи ма 

6 Исто, 152. 
7 Исто, 153.
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под се ћа на те о риј ска ста но ви шта о сва ко днев ном жи во ту8, због че га 
се и ем пи риј ска гра ђа чи та из но ва у истом кљу чу. Уко ли ко, ме ђу тим, 
же ли мо да од го во ри мо на пи та ње: „Да ли је књи га Сва ко днев ни жи вот 
ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 19181941. го ди не хро но ло шки и ака-
дем ски ва лид но ука за ла на нај ва жни је сег мен те сва ко дне ви це ко ло ни-
ста у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та?“, без сум ње ће мо ре ћи: „Да“.

Уз под се ћа ње на Па вло ви ће ве ре чи да је: „Оба вље ним ис тра жи-
ва њем са мо на че та про бле ма ти ка сва ко днев ног жи во та ко ло ни ста на 
Ко со ву и Ме то хи ји“,9 до ла зи мо до за кључ ка да је ис тра жи ва чи ма ко-
ји на исту или слич не те ме же ле да ре а ли зу ју на ред на ис тра жи ва ња, 
умно го ме олак шан ис тра жи вач ки пут. Раз лог је то што је аутор те мељ-
но ука зао ка ко на ко ри шће не из во ре, та ко и на оне ко је тре ба у на ред-
ним ис тра жи ва њи ма ко ри сти ти са ци љем от кри ва ња но вих де та ља о 
сва ко дне ви ци ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји – чи та вом де лу та да-
шњег ју го сло вен ског дру штва – ко је је под пла штом бри ге др жав них 
вла сти о по бољ ша њу њи хо вог еко ном ско-дру штве ног по ло жа ја за пра-
во би ло ин стру мен та ли зо ва но у иде о ло шке свр хе и, ка ко је вре ме по-
ка за ло, нео ства ре не ци ље ве ус по ста вља ња де мо граф ске рав но те же на 
Ко со ву и Ме то хи ји. 
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EVERYDAY LI FE AND CO LO NISTS: SCO PES  
OF THE ANTHRO PO LO GIC ANALYSIS  
OF THE ONE IDE O LO GI CAL PRO jECT

(Pur su ant to the bo ok of Alek san dar pa vlo vić, Everyday Li fe 
of Co lo nists in Ko so vo and Me to hia 1918-1941, in sti tu te 

for Ser bian Cul tu re – pri sti ne/Le po sa vić, 2011) 

Ab stract: Everyday li fe of co lo nists in the pe riod bet we en two world wars was 
analysed as the con se qu en ce of ide o lo gi cal pro ject of the Sla vic one spread and 
esta blis hing of de mo grap hic ba lan ce in Ko so vo and Me to hia. The fun da ment 
for this pa per wri ting is the mo no graph of MA Alek san dar Pa vlo vić Everyday Li
fe of Co lo nists in Ko so vo and Me to hia 19181941, which re pre sents an im por tant 
con tri bu tion to the study of everyday li fe in Ko so vo and Me to hia. By de scri bing 
everyday li fe, Pa vlo vic ma na ged to in di ca te the fact that co lo nists had been used 
as the in stru ment for ac hi e ve ment of much mo re im por tant ob jec ti ve of that ti me 
aut ho ri ti es, which, un der the veil of the wo rry of the ir eco no mic-so cial po si tion 
im pro ve ment, wis hed de mo grap hic ba lan ce in Ko so vo and Me to hia. As the co-
lo ni za tion and the pro cess of agra rian re form was im ple men ted ar bi tra rily wit ho-
ut cle ar stra tegy, and la ter on, in ter rup ted by the out bre ak of the Se cond World 
War, it can be said the co lo ni za tion pro cess ne it her was com ple ted nor ac hi e ved 
its ori gi nal fun ction. The evi den ce for the men ti o ned is everyday li fe of co lo nists 
de te ri o ra ted by bad li ving con di ti ons, an ta go nism of the na ti ves, and se cu rity-re-
la ted thre ats, which be ca me re a lity af ter the out bre ak of war. 

Key words: everyday li fe, co lo nists, Serbs, Al ba ni ans, Ko so vo and Me to hia. 

Рад је пре дат 25. ок то бра 2011, од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен 
за штам пу.



УПУТСТВО АУТОРИМА

На левој страни у заглављу унети име и презиме, звање аутора, назив 
установе, факултета и седиште. Наслов рада куцати на средини великим 
словима. Сви текстови на српском треба да буду куцани ћирилицом. У 
тексту италиком (курзивом) истаћи речи на страном језику. Обим рада 
не сме бити већи од 1 до 1,5 ауторског табака, односно 16-25 страна.

После ових података следи Апстракт који треба да садржи од 100 
до 250 речи. У апстракту треба да стоји предмет анализе, циљ рада, 
коришћени методолошки поступци, резултати, закључак или одређене 
препоруке. Иза апстракта дати Кључне речи чији број не сме бити већи 
од 10. На крају рада написати Резиме (Summary) чија дужина може бити 
до 1/10 дужине чланка. Аутор треба у кратким цртама да изложи најваж-
није резултате својих истраживања до којих је дошао у широј форми 
него у апстракту. Резиме и кључне речи треба превести на енглески језик, 
а ако је рад на страном језику, њих треба превести на српски језик. 

Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина 12, са 
увученим пасусима и проредом 1,0 – ћирилично писмо. Међунаслов 
куцати у фонту Times New Roman, величина слова 12. И наслов и међу-
наслови треба болдирати. 

Фусноте у форми напомена дају се на дну стране у којој се налази 
коментарисани део текста или навођена литературе. Треба их куцати 
по шеми Insert – Reference – Footnote, а не намештањем разних окви-
ра, јер се једино на тај начин може гарантовати да ће се у прелому фус-
ноте појавити на добром месту. Приликом навођења фуснота треба се 
руководити следећим упутствима: 

−  када се ради о монографији, фуснота треба да садржи: име и прези-
ме аутора, наслов рада у италику, издавача, место, годину издања и 
број стране. На пример: Ђорђе Борозан, Велика Албанија – порекло, 
идеје, пракса, Војноисторијски институт, Београд, 1985, 149; 

−  када се ради о чланку, фуснота треба да садржи: име и презиме 
аутора, назив чланка под наводницима, назив часописа у итали-
ку, издавача, место издавања, број, годину излажења и број стра-
ница. На пример: Весна Зарковић, „Отварање прве српске књи-
жаре у Приштини 1890. године“, Баштина, Институт за српску 
културу, Приштина/Лепосавић, св. 28/2010, 167; 
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−  када се ради о зборнику радова, фуснота треба да садржи: име и 
презиме аутора, назив рада под наводницима, назив зборника у 
италику, у загради написати приређивача (уредника) зборника, 
издавача, место издања, годину издања, број стране. На пример: 
Бранко Надовеза, „Стеван Радосављевић Бдин о Старој и Јужној 
Србији“, у: Културно наслеђе Косова и Метохије  научно виђење 
исходишта, развоја, значаја и чувања (уредник: Чедомир Ребић), 
Институт за српску културу, Приштина/Лепосавић, 2009, 71); 

−  извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% ко-
ришћене литературе, треба да садрже пуну интернет адресу. На 
пример: http://www.tnsmediumgallup.co.rs/; 

−  архивска грађа, мора да садржи потпуне податке, сигнатуре и 
одговоре на питања где се налази. Затим се креће од навођења 
највеће целине, а завршава са навођем најмање. На пример: Из-
вештај Министарства иностраних дела од 19. априла 1888. године 
о постављењу конзула. Архив Србије, МИК, К-Т, ф 2, п93/1894.

Иза сваког рада треба навести литературу, грађу и изворе по аз-
бучном реду, са следећим елементима: 

−  књиге: презиме аутора и година издања, иницијали имена и пре-
зиме аутора, наслов књиге у италику, издавача, место. На при-
мер: Борозан 1985: Ђ. Борозан, Велика Албанија – порекло, идеје, 
пракса, Војноисторијски институт, Београд;

−  чланци: презиме аутора и година издавања, иницијали имена ау-
тора и презиме, назив чланка под наводницима, назив часописа у 
италику, издавача, место издања, број. На пример: Зарковић 2010: 
В. Зарковић, „Отварање прве српске књижаре у Приштини 1890. 
године“, Баштина, Институт за српску културу, Приштина/Лепо-
савић, св. 28;

−  зборници: презиме аутора и година издања, иницијали имена 
аутора и презиме, назив рада под наводницима, назив зборника 
у италику, у загради написати приређивача (уредника) зборни-
ка, издавача, место издања. На пример: Надовеза 2010: Б. Надо-
веза, „Стеван Радосављевић Бдин о Старој и Јужној Србији“, у: 
Културно наслеђе Косова и Метохије  научно виђење исходишта, 
развоја, значаја и чувања (уредник: Чедомир Ребић), Институт 
за српску културу, Приштина/Лепосавић;

−  литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% ко-
ришћене литературе, треба да садржи пуну интернет адресу. На 
пример: http://www.tnsmediumgallup.co.rs/; 
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–  архивска грађга се наводи од највеће целине а завршава са на-
вођем најмање. На пример: Извештај Министарства иностраних 
дела од 19. априла 1888. године о постављењу конзула. Архив 
Србије, МИК, К-Т, ф 2, п93/1894.

Радове слати у електронском облику на e-mail адресу: institut.
skp@gmail.com ili institut@drenik.net.





УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА

Главни задатак рецензента је да допринесе подизању квалитета часо-
писа. На првом месту треба нагласити да рецензент не сме бити упознат 
са идентитетом аутора рада и обрнуто, аутор не сме знати идентитет ре-
цензента. Приликом добијања рада сваки рецензент има рок од 20 дана да 
редакцији достави урађену рецензију. Веома је важно да рецензент буде 
свестан да је поступак рецензије поверљив, при чему се садржај рецензије 
не сме откривати трећој страни. Уколико рецензент у било ком тренутку 
схвати да постоји било који вид конфликата интереса у вези са радом који 
треба да рецензира потребно је да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на сле-
дећа питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да 
ли је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/
научно утемељивао своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству 
за ауторе? Којој научној обаласти рад припада? Затим, рецензија треба 
да садржи примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и су-
гестије за побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад 
припада (оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претход-
но саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији.

* Рецензенти овог броја часописа: проф. др Арсен Ђуровић, Филозофски факул-
тет у Београду, проф. др Миле Ракић, виши научни сарадник, Институт за политичке 
студије у Београду, др Момчило Суботић, виши научни сарадник, Институт за поли-
тичке студије у Београду, проф. др Радмило Петровић, Филозофски факултет у Косов-
ској Митровици, проф. др Слободан Керкез, Филозофски факултет у Нишу, проф. др 
Синиша Недељковић, Филозофски факултет у Нишу, проф. др Александар Растовић, 
Филозофски факултет у Нишу, проф. др Драгиша Бојовић, Филозофски факултет у 
Косовској Митровици, проф. др Јасна Парлић-Божовић, Филозофски факултет у Ко-
совској Митровици, проф. др Сунчица Денић, Учитељски факултет у Врању, доц. др 
Снежана Башчаревић, Учитељски факултет Универзитета у Приштини-Лепосавић, доц. 
др Владан Виријевић, Филозофски факултет Универзитета у Косовској Митровици, др 
Јасмина Ахметагић, виши научни сарадник, Институт за српску културу – Приштина и 
др Срђан Словић, научни сарадник, Институт за српску културу – Приштина.
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