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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012

Др Че до мир Ре БИћ*

КЊИ ЖЕВ НА ДЈЕ ЛАТ НОСТ НА ЗА ЛА СКУ 
СТА РЕ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Ап стракт: По сли је Ве ли ке се о бе 1690. го ди не, Ср би су се на под-
руч ју По ду на вља на шли у из ми је ње ној ге о гра фи ји и про ми је ње ним вјер-
ским, кул тур ним и исто риј ским при ли ка ма. Ту по чи њу да се га се оби-
љеж ја ста ре књи жев не тра ди ци је и про ја вљу ју се но ве књи жев не фор ме 
ис пу ње не но вим са др жа ји ма и по ет ским струк ту ра ма.

По ет ско дје ло Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа пред ста вља по ја ву у 
ко јој ста ра срп ска књи жев на тра ди ци ја још жи ви. Овај ве о ма до бро обра-
зо ван срп ски ка лу ђер био је уче ник Ки при ја на Ра ча ни на, ду хов ни ка, ко ји 
је осни вач „ра чан ске шко ле“. Ки при јан је сво ју дје лат ност, по сли је 1688. 
го ди не, ка да су Тур ци спа ли ли Ра чу, за јед но са оста лим ка лу ђе ри ма про ду-
жио на под руч ју Угар ске; ту су се ску пи ли не са мо ка лу ђе ри из ма на сти ра 
Ра че, не го и из дру гих ма на сти ра, ко ји су са па три јар хом Ар се ни јем III пре-
бје гли 1690. го ди не. Сен тан дре ја је у по чет ку би ла нај ва жни ји кул тур ни 
цен тар, гдје су се пре пи си ва ле цр кве не књи ге бо го слу жбе не упо тре бе.

Га ври ло Сте фа но вић Вен цло вић сво ју књи жев ну дје лат ност усмје-
рио је на ожи вља ва ње ста ре књи жев не тра ди ци је, и то ве ћим ди је лом на 
пре пи си ва ње, а дје ли мич но на пи са ње но вих дје ла те о ло шког са др жа ја. 
Ње го во дје ло Сло во Све то га Оца на ше га Про кла за ни мљи во је не са мо за 
по е ти ку ста ре срп ске књи жев но сти, не го и за исто риј ску по е ти ку. Естет-
ска сви јест у том дје лу за сно ва на је на оби љеж ји ма естет ског на сље ђа и 
на по ја ва ма ко ји ма се оби ље жа ва ју но ви пу те ви кре та ња срп ске ми сли и 
умет но сти. Те о ло шки са др жа ји и бо го слов ске иде је у овом дје лу по ду да-
ра ју се са са др жа ји ма дје ла ста ре срп ске књи жев но сти; тим са др жа ји ма 
чи та лац се пре но си у про шлост, док се не ким од ли ка ма дру ге умјет нич ке 
ствар но сти уво ди у но ве то ко ве по е ти ке.

Кључ не ри је чи: књи жев на дје лат ност, по ду нав ска књи жев ност, бо го-
слов ске иде је, уче ње Све тих ота ца, ства ра лач ка на че ла Га ври ла Сте фа но-
ви ћа Вен цло ви ћа.

* На уч ни са вет ник у пен зи ји

УДК 821.163.41.09 Венцловић Стефановић Г.
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Дје ла на ста ла кра јем XVII и по чет ком XVI II ви је ка на под руч ју Угар ске 
ви ше но се оби љеж ја ста ре срп ске књи жев не тра ди ци је не го еле ме на та ко ји-
ма су ис пу ње ни ат мос фе ра европ ске кул ту ре и иде а ли аустриј ског ба ро ка. 
По сли је Ве ли ке се о бе 1690. го ди не, Ср би су се на под руч ју По ду на вља на-
шли не са мо у из ми је ње ној ге о гра фи ји, не го и у из ми је ње ним дру штве но и-
сто риј ским окол но сти ма. На том под руч ју, гдје се ста ра књи жев на оби љеж ја 
га се, а про ја вљу ју но ве умјет нич ке ви зи је ис пу ње не су ко бом из ме ђу ви зан-
тиј ског на сље ђа и за пад не кул ту ре ла тин ског оби љеж ја.

По ет ско дје ло Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа пред ста вља по ја ву у 
ко јој још књи жев на тра ди ци ја жи ви; у чи јим окви ри ма и су штин ским оби-
љеж ји ма ни чу но ве за са де. Вен цло вић је осно ве књи жев ног обра зо ва ња 
сте као у ма на сти ру Ра чи крај Дри не, и то од је ро мо на ха Ки при ја на Ра ча-
ни на, ду хов ни ка ко ји је био нај пи сме ни ји ка лу ђер „ра чан ске шко ле“. И ка-
да су ра чан ски ка лу ђе ри по сли је тур ског осва ја ња ма на сти ра Ра че пре шли 
у сје вер ну Угар ску, на под руч ја Бу ди ма, Пе ште, Сен тан дре је, Ко мо ра на, 
гдје су би ла ве ли ка на се ља Ср ба, Вен цло вић је са оста лим ка лу ђе ри ма про-
ду жио књи жев ну дје лат ност ка ква је би ла у ма на сти ру Ра чи. О тој дје лат-
но сти Ролф-Ди тер Клу ге ка же: „Пр ве де це ни је по сле Ве ли ке се о бе (1690) 
до не ле су ожи вља ва ње ста ре књи жев не тра ди ци је пре пи си ва ња и са мо де-
ли мич но са мо стал ног пи са ња те о ло шких и исто риј ских де ла на цр кве но сло-
вен ском је зи ку срп ске ре дак ци је, ко ји је знат но пре у зео еле мен те го вор ног 
је зи ка (ср буљ ски је зик).“1 Вен цло вић је при па дао овој тра ди ци ји и до ста 
је ура дио да књи жев но ства ра ње бу де у по ет ским фор ма ма ста ре срп ске 
књи жев но сти. Иако се пи сци Ки при јан Ра ча нин, Је ро теј Ра ча нин, Га ври ло 
Сте фа но вић Вен цло вић схва та ју као пи сци пре ла зног до ба, или као пи сци 
ко ји пред ста вља ју спо ну, ипак се зна че ње ко је но се тер ми ни „пре ла зно“ и 
„спо на“ мо ра ис пу ни ти но вим са зна њи ма и ка рак те ри сти ка ма ко је су да ли 
ови пи сци. Схва та ње Јо ва на Скер ли ћа да „по след њи из дан ци ста ре срп ске 
књи жев но сти до пи ру до са мог кра ја XVI II ве ка“ и да се „у Угар ској ја вља не-
ко ли ко пи са ца ко ји су по ку ша ва ли при ла го ђа ва ње ста ре, ка лу ђер ске срп ске 
пи сме но сти но вом до бу“2 – от кри ва два аспек та са гле да ва ња ових књи жев-
них то ко ва. Ду хов ним са гле да ва њем те ма и мо ти ва, сми сла и ци ља ко ји ма 
те же ауто ри у об ра ди, мо же се за па зи ти да је сва пре пи си вач ка дје лат ност 
и по ја ва но вих, ори ги нал них дје ла усмје ре на на то ко ве ко је је ста ра срп ска 
књи жев ност ство ри ла. Но ва оби љеж ја ове књи жев но сти, на ко ји ма се за сни-
ва кон ста та ци ја да дје ла ових пи са ца „чи не пре лаз ка но вој пи сме но сти“3, 
– ву ку на се по тре бу да се уну тра шња струк ту ра дје ла са гле да у свје тло сти 

1 Ролф-Ди тер Клу ге, „О срп ској књи жев но сти 18. ви је ка“, у дје лу: Од ба ро ка до кла си ци-
зма, при ре дио Ми ло рад Па вић, Но лит, Бе о град, 1973, 31.

2 Јо ван Скер лић, Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град, 1967, 39.
3 Исто.
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ви зан тиј ске ми стич ке те о ло ги је, а не као нов до жи вљај сви је та, ко ји се на-
мет нуо пи сци ма у но вим дру штве но и сто риј ским при ли ка ма. И са је зич ке 
стра не ви ђе но, Вен цло ви ће во дје ло пред ста вља по след ње од је ке ста ре срп-
ске цр кве но сло вен ске књи жев но сти, у ко ме су се про ја ви ла не ка ре ли гиј ска 
ис ку ства пра во слав ног Ис то ка.

Про у ча ва ју ћи је зик Ср ба у по мје ре ним кул тур ним цен три ма, Па вле 
Ивић на во ди ово: „По чет ком XVI II ве ка до жи ве ла је и срп ска књи жев ност 
на срп ско сло вен ском је зи ку ко ји је и да ље чвр сто вла дао у све му што је има-
ло ве зе са цр кве ним об ре ди ма, али и у про из во ди ма уче но сти где би се је зик 
‘про стих’ љу ди сма трао не до лич ним, осим што би че сто био не мо ћан да обе-
ле жи не ки по јам. По ста рој тра ди ци ји (и још мно го ви ше због не мо гућ но-
сти штам па ња) та је ли те ра ту ра оста ја ла у ру ко пи си ма, али је, рас ки да ју ћи са 
на сле ђе ним узу си ма, по не где за ко ра чи ла у но ве те ме и друк чи је при сту пе“4. 
Об ја шња ва ју ћи је зик гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа у Хро ни ка ма, пр вом исто ри-
о граф ском дје лу код Ср ба ко је је ра ђе но са на уч ном апа ра ту ром, Ивић на-
во ди да „ње гов срп ско сло вен ски ни је без гре ша ка, а за пле те ни стил не омо-
гу ћа ва ла ко раз у ме ва ње тек ста“, и да је „с тим је зи ком мно го бо ље из ла зио на 
крај Га ври ло Сте фа но вић Вен цло вић“5.

Иако је је зик Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа до бро про у чен, књи-
жев не ври јед но сти ње го вог дје ла ни су. И кон ста та ци ја Па вла Иви ћа да 
„Вен цло вић при па да Евро пи свог вре ме на, да кле ба ро ку“6, мо ра се са гле-
да ти и ра сви је тли ти из уну тра шњег при сту па Вен цло ви ће вом дје лу; с тач ке 
гле ди шта са ко је се от кри ва сми сао и зна че ње ко је но си дје ло. Ту се мо ра 
укљу чи ти и спо ља шњи при ступ, по ко ме би се по је ди ни еле мен ти књи жев-
ног дје ла Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа са гле да ва ли у скло пу исто риј-
ске и ли те рар не функ ци је.

Схва та ње Сто ја на Но ва ко ви ћа да Вен цло вић „као уче ник оних срп ских 
учи те ља, ко ји су се са па тр. Арс. Чар но је ви ћем пре се ли ли у угар ске зе мље, 
при па да пр вој ге не ра ци ји, ко ја се ја вља на по слу у но вим сре ди шти ма срп ске 
цр кве не књи жев но сти, у Угар ској“7, и да „ње го ва де ла по ка зу ју још и то: ка-
ко би се пре ма ста ро ме, срп ско сло вен ском књи жев ном је зи ку (да ни је би ло 
пре ки да) срп ски на род ни књи жев ни је зик раз ви јао“8, уно си ве ћу свје тлост 
у про у ча ва ње и је зи ка и књи жев них ври јед но сти Вен цло ви ће вих дје ла, не-
го што су то доц ни је исто ри ча ри књи жев но сти да ли. И још јед но за па жа ње 
Сто ја на Но ва ко ви ћа, да „не зна ње, ко је је у то вре ме на све стра не за вла да ло, 

4 Па вле Ивић, Срп ски на род и ње гов је зик, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1971, 162.
5 Исто.
6 Нав. дје ло, 163.
7 Сто јан Но ва ко вић, При ме ри књи жев но сти и је зи ка ста ро га и срп ско-сло вен ско га, Иза бра-

на де ла, књи га че тр на е ста, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 2000, 180.
8 Исто.
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по мо гло им је у то ли ко, што но ву на у ку ни је уме ло раз ли ко ва ти од ста ро га 
пре да ња, и што се сврх све га ни је по зна ва ла вред ност ста рих пре да ња књи-
жев них“9, по ма же да се дје ло Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа све стра ни је 
про у чи, ка ко би се „по сле у том на ста ли мут ни по гле ди“ (Но ва ко вић) про-
сви је тли ли, и то оном свје тло шћу ко ју пру жа срп ска књи жев на тра ди ци ја.

Са гле да ва ју ћи књи жев ну дје лат ност Ср ба на по чет ку осам на е стог ви-
је ка, дје ла пи са ца ко ји су озна чи ли раз вој по ду нав ске књи жев но сти у ду ху 
ста ре срп ске књи жев не тра ди ци је, Ђор ђе Сп. Ра до ји чић сма тра да су Ки-
при јан Ра ча нин, Је ро теј Ра ча нин, Ђор ђе Бран ко вић и Га ври ло Сте фа но вић 
Вен цло вић „сво јим ра дом за вр ши ли ста ру срп ску књи жев ност, ко ја је по че ла 
још кра јем IX ве ка“, и да су они „при па да ли ста рој срп ској по ду нав ској књи-
жев но сти, ко ја је по сто ја ла из ван гра ни ца сред њо ве ков них срп ских др жа ва, 
у Сред њем По ду на вљу“10.

Са зна ња да се Вен цло вић ба вио бе сјед ни штвом, да је пре во дио дје ла 
све ти те ља: Јо ва на Зла то у стог, Гри го ри ја На зи јан зи на, Гри го ри ја ар хи е-
пи ско па со лун ског и Јо ва на Да ма ски на, и да је, про у ча ва ју ћи бо го сло вље 
Све тих ота ца и учи те ља Ис точ не цр кве, ула зио у кул тур но и сто риј ски и цр-
кве но и сто риј ски кон текст, – по ма жу да се схва ти ка ко бе сје де Га ври ла Сте-
фа но ви ћа Вен цло ви ћа „иду у нај бо ље про из во де це ле срп ске оми ли ти ке“11. 
По сли је ова квих са зна ња мо ћи ће се схва ти ти за што дје ло Га ври ла Сте фа но-
ви ћа Вен цло ви ћа пред ста вља за вр ше так ста ре срп ске књи жев но сти, ко ја је 
на ста ла још кра јем IX ви је ка.

Дје ло Ве ли ко пост ник12 Вен цло вић је на пи сао 1741. го ди не и чи ни га 
скуп цр кве них бе сје да пи са них на род ним је зи ком. Већ у уво ду он прав да 
свој књи жев ни по ку шај и на во ди да то пи ше про стим је зи ком ка ко би се мо-
гле ра зу мје ти Го спо до ве ри је чи упу ће не Мој си ју, да ску пи љу де к Ње му и да 
слу ша ју ри јеч Ње го ву. Ту се по ет ски утки ва ју (ис ка за не дру гим ри је чи ма) 
ри је чи Све тог апо сто ла Па вла из Пр ве по сла ни це Ко рин ћа ни ма: „И ри јеч 
мо ја и про по ви јед мо ја не би у убје дљи вим ри је чи ма људ ске му дро сти, не го 
у по ка зи ва њу Ду ха и си ле“ (1. Кор 2,4). По зна то је да се Вен цло вић ба вио 
пра во слав но-дог ма тич ким уче њем о Бо гу и да је вјер ске исти не са др жа не у 
Све том пи сму укљу чи вао у сво је бе сје де, и то ви ше по сје ћа њу не го ци ти-
ра њем. Ње го ва је же ља би ла да љу де по у чи, ка ко би љу ди кроз от кри ве не 

9 Нав. дје ло, 181.
10 Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Осам на е сти век, ка да се но ва срп ска књи жев ност ра ђа ла“, у 

дје лу: Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, Књи жев на зби ва ња и ства ра ња код Ср ба у сред њем ве ку и у 
тур ско до ба, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1967, 310.

11 Јо ван Скер лић, Срп ска књи жев ност у XVI II ве ку, Про све та, Бе о град, 1966, 199.
12 Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, „Ве ли ко пост ник“, текст пре у зет из дје ла: Сто јан Но-

ва ко вић, При ме ри књи жев но сти и је зи ка ста ро га и срп ско-сло вен ско га, За вод за уџ бе ни-
ке и на став на сред ства, Бе о град, 2000, 180-202.
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исти не из Све тог пи сма схва ти ли са вез из ме ђу Бо га и чо вје ка, Бо жи ји од нос 
пре ма сви је ту и чо вје чи ји пут спа се ња. Ма ло да ље од ово га мје ста, Вен цло-
вић у јед ном сло бод ни јем пре во ду из ла же је ван ђељ ски прин цип уче ња – „ду-
хов но ду хов ним до ка зу ју ћи“ (1. Кор 2,13), на сто је ћи да у тој бла го ви је сти 
Све тог апо сто ла Па вла по ка же да се вјеч на Исти на мо же по зна ти уче њем 
Ду ха Све тог, јер Он ће вас на у чи ти (Јн 14,26), и да се о вјеч ној Исти ни мо-
же го во ри ти „не ри је чи ма на у че ним од људ ске му дро сти, не го на у че ним од 
Ду ха Све тог“ (1. Кор 2,13).

Бе сје да о Све том Оцу на шем Про клу ар хи е пи ско пу Кон стан ти но пољ-
ском, бив шем ар хи ђа ко ну све то га Јо ва на Зла то у сто га, пред ста вља јед ну 
цр кве ну про по ви јед у ко јој се по зи ва ју до бри хри шћа ни да про сла ве име 
Бо жи је и „дје ла ко ја свје до че“ (Јн 5,36) о Бо жи јој си ли. Са ве ли ким да ром 
го вор ни ка, сте че ним мар љи вим про у ча ва њем и пре во ђе њем нај чу ве ни јих 
ре тор ских спи са ко је је цр кве на про по ви јед чу ва ла, Вен цло вић ка зу је о ово-
ме че ду Бо жи јем. Он кроз мо ли тву иште ду хов не да ро ве, дар ка зи ва ња, да 
би мо гао сво је го сте по ча сти ти, као што је то Све ти Јо ван Зла то у сти чи нио 
сво јим бе се да ма. И као што се про рок Да вид мо лио да му Бог очи сти ср це и 
да ски не гри је хо ве са ду ше, јер са мо чо вјек чи ста ср ца и пра вед не ду ше мо же 
сте ћи бо го на дах ну ти ме тод ка зи ва ња, ко јим се бла го че сти во и бо го љу би во 
ка зу је о Бо жи јим угод ни ци ма, та ко се и у овој про по ви је ди пи сац кроз ду-
хов но ус хо ђе ње кре ће пре ма из во ри ма све то сти, и иште Бо жи ју ми лост да о 
исти ни сла во сло ви и свје до чи да је „с на ма Бог“ (Мт 1,23).

Тач но је за па жа ње да је Вен цло вић „у бе сед нич ке окви ре ста вљао и све 
дру ге књи жев не ро до ве ко је је не го вао (ле ген де, жи ти ја, исто риј ску про зу, 
по е зи ју, анег до те, по сло ви це, дра му, итд.), та ко да у ње го ве тек сто ве ко ји 
се за и ста мо гу на зва ти бе се да ма, јер то ствар но и је су, а не са мо оквир ном 
фор му лом, спа да мно го ма њи број ру ко пи са“13. Он је пре ра ђи вао и при ла го-
ђа вао од ре ђе ној на ме ни дје ла Све тих ота ца Ис точ не цр кве. Осо би то је пре-
во дио бе сје де Све тог Јо ва на Зла то у стог, и по не ким бе сјед нич ким цр та ма 
он је ове бе сје де ста вљао на нај ви ши сте пен умјет нич ког тка ња ри је чи ма. Он 
је сма трао да су бе сје де Све тог Јо ва на Зла то у ста „бо го и зат ка не“14, и да оне 
по ред то га што са др же ве ли ку моћ по у ча ва ња, ка ја ња, има ју и ве ли ко књи-
жев но уми је ће. Из вор на жи ти ја Све тог Ва си ли ја Ве ли ког, Све тог Гри го ри-
ја Бо го сло ва и Све тог Јо ва на Зла то у стог, Вен цло вић је са ве ли ком љу ба вљу 
про у ча вао. Ње го ве ми сли при вла чи ло је цр кве но пре да ње да се у Ца ри гра ду 
во дио спор око ове тро ји це, ко је од њих нај ве ћи. „Јед ни уз ди за ху Ва си ли ја 
због ње го ве чи сто те и хра бро сти; дру ги уз ди за ху Гри го ри ја због ње го ве 

13 Ми ло рад Па вић, Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1972, 128.

14 Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, „Књи жев ни спор у Ца ри гра ду“, у дје лу: Ми ло рад Па-
вић, Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, нав. дје ло, 284-286.
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не до сти жне ду би не и ви си не ума у бо го сло вљу; тре ћи уз ди за ху Зла то у ста 
због ње го ве чу де сне кра сно ре чи во сти и ја сно ће из ла га ња ве ре“15.

Вен цло вић је от кри вао да су бо го и зат ка не бе сје де Све тог Јо ва на Зла то-
у стог ис пу ње не вр ли на ма ко је во де ду хов ном уз ра ста њу и пре о бра жа ју ду-
ше. Ка ја ње и ми ло сти ња су оне вр ли не ко је тре ба да но си мо на онај сви јет, 
и пре ко мо ста од тих вр ли на ула зи мо у „зда ње од Бо га, ку ћу не ру ко тво ре ну, 
вјеч ну на не бе си ма“ (2. Кор 5,1). Он је про у ча вао жи во то пис Све тог Јо ва на 
Зла то у стог и са знао да је Све ти Про кло био уче ник ње гов, и да се „удо сто-
јио ви де ти ка ко Све ти Апо стол Па вле у чу де сном ви ђе њу тај но го во ри Све-
том Зла то у сту на уво“16. И ово са зна ње да је Све ти Јо ван Зла то у сти „у свом 
пи са њу био тај но на дах њи ван од Све тог Апо сто ла“17, при ву кло је Вен цло-
ви ћа да пот пу ни је про у чи Жи ти је Све то га Оца Про кла18 и да све те вр ли не, 

15 Епи скоп Ни ко лај, Охрид ски Про лог, Срп ска па три јар ши ја, Ва ље во, 1991, стр. 76. Ов дје 
епи скоп Ни ко лај на во ди да се спор уз ди гао до тог сте пе на да су јед ни на зва ни Ва си ли-
ја ни, дру ги Гри го ри ја ни, а тре ћи Јо ва ни ти, и да се овај спор по про ми слу Бож јем ри је-
шио на ко рист Цр кве и на сла ву тро ји це све ти те ља та ко што се епи ско пу ев ха ит ском 
Јо ва ну у сну про ја ви ше сва три ова све ти те ља у ве ли кој сла ви и ље по ти и ре ко ше му: 
„Ми смо јед но у Бо га, као што ви диш, и ни шта не ма у на ма про тив реч но... ни ти има 
ме ђу на ма пр вог ни дру гог, и још су га по са вје то ва ли да им се од ре ди пра зник за јед-
нич ки за сва три ова је рар ха, што се и од ре ди, па се дан 30. ја ну ар сла ви као за јед нич ки 
пра зник – Три је рар ха“. (Ви ди у нав. дје лу епи ско па Ни ко ла ја, стр. 76).

16 Ју стин По по вић, „Жи ти је Све тог Оца на шег Про кла, па три јар ха Ца ри град ског“, у дје-
лу: Ју стин По по вић, Жи ти ја Све тих за но вем бар, Ма на стир Све те Ће ли је код Ва ље ва, 
Бе о град, 1998, 615.

17 Исто, 618.
18 За жи вот све тог оца Про кла, па три јар ха ца ри град ског, уче ни ка све тог Јо ва на Зла-

то у ста, ве за на су не ка цр кве на пре да ња на ста ла из чи сте ре ли ги о зне очи глед но сти. 
По ред ово га што се све ти Про кло удо сто јио да ви ди ка ко све ти апо стол Па вле тај но 
го во ри све том Зла то у сту на уво; јед ног чу де сног ви ђе ња на ко ме се раз ви ло схва та ње 
да је све ти Јо ван Зла то у сти при мио дар го во ра, дар је зи ка од Све то га ду ха, и да је тај 
дар бо жан ског по ри је кла, има и још не ких пре да ња ко ји ма се по ка зу је Бо жи ја све моћ. 
Ка да је све ти Про кло био на па три јар шиј ском пре сто лу у Ца ри гра ду, у Ви зан тиј ској 
ца ре ви ни до го ди се ве ли ки зе мљо трес у ко ме су стра да ле ве ли чан стве не гра ђе ви не, 
мно ге цр кве и па ла те сру ше не, мно ги из во ри пре су ши ли, мно га се ла по то ну ла, и дру-
ге не зго де. Та да су цар Те о до си је, па три јарх Про кло и мно ги жи те љи иза шли из гра-
да на ли ти ју у по љу и са су за ма мо ли ли Го спо да да се сми лу је на њих. И ту се зби ло 
чу до: јед но ди је те ис пред на ро да не ви дљи вом си лом би уз не се но ви со ко и истом том 
не ви дљи вом си лом би спу ште но до ље. То ди је те ис при ча пред сви ма, пред па три јар-
хом, ца рем и вје ру ју ћим да је чу ло од ан ге ла ка ко пје ва ју пје сму: „Све ти Бо же, Све ти 
Креп ки, Све ти Бе смрт ни“ и та да је на род по чео да по на вља ту пје сму, још јој је до дао 
мо ли тву – „По ми луј нас“. Зе мљо трес је пре стао, а од та да у ци је лој Хри шћан ској цр-
кви по је се ова мо ли тва.

 О ово ме ви ди: Ју стин По по вић, „Жи ти је Све тог Оца на шег Про кла“, нав. дје ло, 615-
619. Епи скоп Ни ко лај, „Св. Прокл па три јарх Ца ри град ски“, у дје лу: Епи скоп Ни ко лај, 
Охрид ски Про лог, Срп ска па три јар ши ја, Ва ље во, 1991, 926-927. ІОАН НЪ БУ ХА РЕ ВЬ, 
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мо ли тву, по ка ја ње, ми ло ср ђе, по ко ји ма је жи вот про во дио овај све ти тељ, 
бу ду ру ко вод но на че ло у жи во ту свих хри шћа на.

Из гле да да су Вен цло ви ћа нај ви ше при вла чи ле бе сје де Све тог Јо ва на 
Зла то у ста баш због по у ка о вр лин ском жи во ту ко је је овај Бо жи ји угод ник 
уткао као на че ла је ван ђељ ског жи во та. Тра га ју ћи за жи во то пи си ма Све тог 
Јо ва на Зла то у стог, Вен цло ви ћа је осо би то за ни ма ло за што је ода брао као 
уче ни ка Све то га Про кла. И ис тра жу ју ћи жи ти је Све то га Про кла, Вен цло-
вић је от крио ка ко је на ста ла Три све та пје сма – „Све ти Бо же, Све ти Креп-
ки, Све ти Бе смрт ни, по ми луј нас“. Кроз мо ли тве не ус кли ке ове пје сме про-
ја вљу је се Бо жи ја Бла го дат, и она пред ста вља оп шту фор му лу свих мо ли та ва 
у ко ји ма се вјер ни обра ћа ју из во ру бо жан ства, пре му дро сти Бо жи јој и да ва-
о цу жи во та. Бо жан ско по ри је кло ове мо ли тве да је јој пу но ћу; кроз њу се као 
„све зу са вр шен ства“ (Кол 3,14) раз ви ја љу бав чо вје ка пре ма Бо гу.

И Све ти Јо ван Да ма скин на во ди ка зи ва ње са ста вља ча цр кве не исто ри је 
да је у до ба ар хи е пи ско па Про кла „на род чи нио ли ти ју у Кон стан ти но по љу 
да би из бе гао не ка кву опа сност, и до го ди се ‘да је не ка кво де те из на ро да 
би ло уз не се но (об у зе то Ду хом)’ те да је та ко не ка квим ан ђе о ским уче њем, 
би ло по у че но Три све тој пе сми ‘Све ти Бо же, Све ти Креп ки, Све ти Бе смрт-
ни, по ми луј нас’ и чим се де те по вра ти ло и об ја ви ло оно че му је по у че но, 
це ло мно штво на ро да је за пе ва ло хим ну, и та ко је опа сност от кло ње на“19. 
Об ја шња ва ју ћи да ље ову Три све ту пје сму, Све ти Јо ван Да ма скин на во ди да 
је Три све та пје сма на ма до шла као по у ка од ан ђе ла и да је она уста но вље на 
и по твр ђе на од мно штва Све тих ота ца и ве ли ких Ва се љен ских са бо ра. Ова 
пје сма уво ди у „ду би не Бо жи је“ (1. Кор 2,10), у скри ве не тај не ко је се мо гу 
по зна ти на у ком Ду ха Све то га. Вен цло ви ће во схва та ње да је Све ти Про кло 
по стао „храм Бо га жи во га“ (2. Кор 6,10), на дах њи ва ло га је да по зна ка ко је 
овај све ти тељ сте као бла го дат Бож ју.

Сло во Све то га Оца на шег Про кла пи са но је по узо ру на бо го на дах ну ти 
ме тод ка зи ва ња ко јим су Све ти оци пи са ли сво је спи се, мо ле ћи се да их „Дух 
Исти не уве де у сву исти ну“ (Јн 16,13). И као што је про рок Да вид са не бе-
ских ви си на упо зо ра вао гре шни ке да пр во сво ју ду шу очи сте ка ко би се удо-
сто ји ли да ка зу ју ри јеч Бо жи ју, та ко је и Вен цло вић, свје стан да је у гри је ху 
и под гри је хом, мо лио Го спо да да не од вра ти ли це Сво је од ње га, не го да му 
про сви је тли ра зум ка ко би мо гао схва ти ти Бо жи је за по ви је сти и бо го у год но 

Св. Про кль у дје лу: Жи тія всъ хь свя ты хъ, со ста ви ль свя щ ен ни къ и за ко но у чи те ль Јо ан-
нъ Бу ха ре въ, Санкт-Пе тер бург, 1996, 650-651.

 Пра во слав на ли тур ги ка или На у ка о бо го слу же њу Пра во слав не Ис точ не Цр кве, пр ви, 
оп ћи део, из ра дио пре зви тер др Ла зар Мир ко вић, Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске 
пра во слав не цр кве, Бе о град, 1995, 202-203.

19 Све ти Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње пра во слав не ве ре, Фи ло зоф ска пи та ња. Пре вод са 
је лин ског из вор ни ка: С. Јак шић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ник ши ћу, Ник шић, 1985, 115.
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се по на ша ти, лу че ћи исти ну од зла. По у ка Све тог Јо ва на Зла то у ста – „је зик 
не из о штра вај не го ду шу очи шћа вај“20, моћ на и са вр ше на и у мо рал ној обла-
сти и је зич кој дје лат но сти, слу жи ла је Вен цло ви ћу као ру ко вод но на че ло. 
Он сва ку по у ку Бо гом за по чи ње, о сва кој „за пи су ју ћи бо жан ске ре чи као да 
бо жан ско се ме се је“21.

Хри сто ве ри је чи – „Ако же лиш ући у жи вот др жи за по ви је сти“ (Мт 
19,17) – Вен цло вић је уткао као су шти ну свих по у ка. Са мо из вр ша ва ју ћи 
Бо жи је за по ви је сти чо вјек сти че ду хов но са вр шен ство и пред њим се отва-
ра ју пу те ви спа се ња ко ји во де у вјеч ни жи вот. Вен цло ви ће во опо ми ња ње – 
„Про сто вам ово го во рим ва шим срп ским је зи ком...“ (стр. 184) – да Че твр та 
за по ви јест – „шест да на ра ди и свр ши све сво је по сло ве, а сед ми дан је од мор 
Го спо ду Бо гу тво је му“ – уво ди у Цр кву, у Ису со ву Мо ли тву, гдје се на та јан-
ствен на чин сти че Бо жи ја бла го дат, кроз ко ју се Хри сто ва свје тлост сли ва 
у ду шу чо вје ка. За то Вен цло вић по зи ва: „До ђи те, бра ћо и се стре, у Цр кву 
ра до и ве се ло, кад зна те гдје се про по ви је да Бо жи је сло во, за ва ше спа се ње 
да вам бу де слу ша ју ћи“ (стр. 187). На слу ша ње Бо жи је ри је чи у цр кви по зи-
ва све љу де и је ван ђељ ска за по ви јест и апо стол ско уче ње. И про рок Да вид и 
про рок Иса и ја по зи ва ју у Цр кву, ка зу је Вен цло вић. Ри је чи про ро ка Иса и је 
ко је по зи ва ју у Цр кву – „Не ка без бо жник оста ви свој пут и не пра вед ник ми-
сли сво је; и не ка се вра ти ка Го спо ду“ (Ис 55,7) – Вен цло вић пре о бли ку је 
у ова кве про по ви јед не фор ме: „Не го ко ли ко год вас до ла зи у Цр кву, сви ви 
при ну ди те и оне ко ји сла бо до ла зе. При ну ди и при мо ли за сво ју ду шу, по ву-
ци за ру ку, за скут стар стар ца, мла дић мла да, го спо дар го спо да ра, ба ке мла-
деж жен ску. Пред Бо га у ње гов све ти дом...“ (стр. 188 – ов дје су не ка сло ва 
из ми је ње на у од но су на ори ги нал, Ч. Р.).

Тај на хри шћан ске вје ре и хри шћан ског жи во та уте ме ље на је на кр ште-
њу, „јер ко ји се год у Хри ста кр сти сте, у Хри ста се обу ко сте“ (Гал 3,27), ка-
же Све ти апо стол Па вле. То је чин ра ђа ња у Бо гу, јер „ако се ко не ро ди 
од о зго, не мо же ви дје ти Цар ства Бо жи је га“ (Јн 3,3). Вен цло вић је био је-
ро мо нах, жи вио у Сен тан дре ји, у шко ли Ки при ја на Ра ча ни на про у ча вао бо-
го слов ску на у ку и цр кве ну ли те ра ту ру, и схва тио да се кр ште њем за до би ја 
но ви жи вот, жи вот у Хри сту. За то Вен цло вић по у ча ва да сви они ко ји др же 
слу ге и слу шки ње да их уче и осве ћу ју овим хри шћан ским оби ча јем, да се кр-
сте и обра те на пра во слав ну вје ру, јер је је ди но кр ште ње она си ла ко јом се 
чо вјек спа са ва. Кр ште ње во ди по ка ја њу и Бо жи јем за ко ну; до во ди у Цр кву 
гдје се Хри сто ва свје тлост и исти на до жи вља ва у нај ве ћој ра до сти. У ду ху 
је ван ђељ ске по у ке – „ишти те нај при је Цар ство Бо жи је и прав ду ње го ву, и 
ово ће вам се све до да ти“ (Мт 3,33), Вен цло вић по у ча ва да чо вјек гле да на 

20 Све ти Јо ван Зла то уст, Злат не стру је, Ма на стир Ми ле ше ва, 1991, 87.
21 Све ти Јо ван Ле ствич ник, Ле стви ца, са грч ког ори ги на ла пре вео Ди ми три је Бог да но-

вић, Ма на стир Хи лан дар, Све та Го ра Атон ска, 1993, 19.
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не бе ска до бра, ко ја су вјеч на и не про ла зна, а не на зе маљ ска ко ја су при вре-
ме на и ко јим се чо вјек ко ри сти са мо док је још ов дје на зе мљи. Ту он на во ди 
по у ке про ро ка Да ви да, ко ји ка же да се уза луд ме те сва ки зе мља ни чо вјек, 
сти че и ку пи бла го, а не зна ко ме га ску пља (стр. 192). Вен цло вић по у ча ва 
љу де ка ко да стек ну осје ћа ња ми ло ср ђа, ка ко са ми се бе да при ну де да чи не 
ми ло сти њу и да сво је има ње још за сво га жи во та раз да ју си ро ма шним, ра ди 
спа се ња сво је ду ше.

У Сло ву Све то га Оца Про кла сна жне по у ке ис хо де из ми сли ко ји ма се 
по бу ђу је сје ћа ње на смрт. Кроз те ми сли чо вјек са вла да ва сва ку по хо ту за зе-
маљ ским ства ри ма, и у ње му се про ја вљу ју же ље за сти ца њем вр ли на ко је во-
де жи вот у вјеч ност. Вен цло вић ка же: „То вам из Пи сма го во рим, да па зи те 
на се бе и не по ги не те веч но...“ (стр. 193), и сва ко ме на во љи сто ји, по у ча ва 
овај обра зо ва ни мо нах, да ли ће се др жа ти ово га или оно га сви је та, вјеч них 
му ка или ра ја. Ми сва ки бо го вјет ни дан ви ди мо оце и бра ћу и дје цу на шу 
гдје уми ру и од ла зе, а ми се ни ка ко не мо же мо осве сти ти и ура зу ми ти; па 
кад нас са ма смрт не мо же устра ши ти, ко ће нас ви ше ис пра ви ти, или ка квим 
обра зом сми је мо пред Бо га иза ћи и за мно ге ве ли ке на ше гри је хо ве мо ли-
ти се да нам опро сти, пи та Вен цло вић (стр. 193). Још је пре по доб ни Иса ак 
Си рин по у ча вао да „пр ва ми сао ко ја па да у ср це, ко ја по Бо жи јем чо ве ко љу-
бљу ула зи у чо ве ка и ру ко во ди ду шу ка жи во ту, је сте ми сао о ис хо ду из ове 
при ро де, тј. све та“22. А Све ти Ва си ли је Ве ли ки је сје то вао да ви ше па зи мо на 
ду шу ко ја је бе смрт на не го на ти је ло ко је је смрт но. Он ка же: „Ис пи тај се бе 
ко си, по знај се бе и сво ју при ро ду: да ти је те ло смрт но а бе смрт на ду ша; да 
ми има мо два жи во та, је дан те ле сни ко ји бр зо про ла зи, а дру ги што при па да 
ду ши и ко ме не ма кра ја“23.

Вен цло ви ће ве по у ке усмје ре не су да се чо вје ков уну тра шњи, ду хов ни 
жи вот пре по ро ди и уса вр ши. Он на во ди да се мно ги од нас на зи ва ју хри шћа-
ни и да се че сто при че шћу је мо Хри сто вим те лом и кр вљу, а по на шем жи во-
ту го ри смо од па га на (стр. 194), јер се мно гих стра сти и зла ни смо ли ши ли; 
па се мно ги опи ја ју, упа да ју у мр жњу, по дру ги ва ње, подсмјех и ра до слу ша ју 
зле гла со ве, и ту ђем се злу ра ду ју, а не ки се пре да ју вра ча њу (га та њу и ча ра-
њу) и са со бом но се не ке за пи се, тра ве и кор је ње. За та кве љу де Вен цло вић 
сма тра да су до кра ја од Бо га од сту пи ли и у све му се по мо ћи ли ши ли. Има и 
дру гих за ла, на во ди Вен цло вић, јер су мно ги од њих из ми сли ли дво стру ке ка-
ма те на по зајм ље ни но вац, а не ки кри вом мје ром мје ре, за кли њу ћи се ла жно, 
па Вен цло вић за чу ђе но пи та: „Мо лим вас, ка ко их сми је мо хри шћа ни ма зва-
ти та кве по сло ве чи не ћи нам“ (стр. 195). Да ју ћи још чи тав низ при мје да ба 

22 Све ти Иса ак Си рин, у дје лу: Пра во сла вље као пра во жи вље, пре ве ли са ру ског Хи лан дар-
ски мо на си, са ста вио А. В., Дру го ис пра вље но из да ње, Ма на стир Хи лан дар, 1998, 23.

23 Све ти Ва си ли је Ве ли ки, „Из цр кве не књи жев но сти“ („Три бе се де“), Пре штам па но из 
Гла са Исти не за 1885, 38.
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на не ча сти во по на ша ње не ких љу ди, Вен цло вић же ли да све те по у ке све де 
у јед ну по у ку Све тог апо сто ла Ја ко ва – „вје ра, ако не ма дје ла, мр тва је са ма 
по се би“ (Јак 2,17).

Из гле да да је Вен цло вић ушао у ду хов не ду би не и хри шћан ства и хри-
шћа на. Бер ђа је во схва та ње, да је „су шти на хри шћан ства у сје ди ње њу вјеч ног 
и про ла зног, не ба и зе мље, бо жан ског и људ ског, а не у одво је но сти од про-
ла зног, од зе мље, од људ ског“24, пред ста вља јед но ра су ђи ва ње о ка те го ри-
јал ним оби љеж ји ма ове вје ре љу ба ви; из тих на че ла ис хо ди сми сао жи во та 
сва ког хри шћа ни на. Чи ни ми се да је и Вен цло вић да вао по у ке на ова квим 
ка те го ри јал ним оби љеж ји ма хри шћан ства и на ова квим ру ко вод ним на че ли-
ма жи во та хри шћа на.

Вен цло вић је сво јим по у ка ма же лио да љу ди ма по ка же пу те ве спа се ња. 
На пи та ње о че му ва ља раз го ва ра ти, он од го ва ра да при је све га тре ба го во-
ри ти о на шој смр ти и о Све том пи сму; да би смо мо гли за по че ти раз го вор о 
ри је чи ма је ван ђе ли ста, о го во ри ма апо сто ла и про ро ка и ту ма че њи ма Све-
тих учи те ља (стр. 197). Овим су об у хва ће ни нај ва жни ји еле мен ти ко ји во де 
пу те ви ма спа се ња. Сје ћа ње на смрт уво ди у под ви ге, у ра до сно под но ше ње 
му ка и не во ља, све ра ди жи во та у Хри сту. Све ти Иса ак Си рин по у ча ва да 
си но ви Бож ји жи ве у те шко ћа ма, јер „Бог ни је хтео да мир но жи ве они ко је 
Он љу би док су у те лу, већ је за же лео, да док су у све ту, пре би ва ју у му ци, у 
те шко ћи, у ра ду, у оску ди ци, у си ро ма штву, у уса мље но сти, ну жди, бо ле сти, 
пре зре њу, у увре да ма, у ср дач ној скром но сти, у умор ном те лу“25.

Хри сто ве ри је чи: „Хо ди те бла го сло ве ни Оца мо је га; при ми те Цар ство 
ко је вам је при пре мље но од по ста ња сви је та. Јер оглад њех, и да до сте ми да 
је дем; ожед њех, и на по ји сте ме; стра нац би јах, и при ми сте ме; наг би јах, и 
одје ну сте ме; бо ле стан би јах, и по сје ти сте ме; у там ни ци би јах и до ђо сте ми“ 
(Мт 25, 34-36), Вен цло вић утки ва кроз по у ке у ово дје ло. Вен цло вић же ли 
да по у чи љу де да што год чи не у име Бо жи је, пра ти их на гра да. Ту ма че ћи 
ове је ван ђељ ске ри је чи, пре по доб ни Ју стин По по вић ка же: „Сва ки по сту-
пак, сва ко осе ћа ње, сва ка ми сао, сва ко де ло људ ско ме ри се ко ли чи ном сво га 
хри сто о се ћа ња, сво га хри сто љу бља. Од тог за ви си – сва веч ност чо ве ко ва. 
Бо го чо век све сво ди на се бе, на сво ју лич ност: и веч на суд ба сва ко га чо ве ка 
од ре ди ће се упра во по то ме ка ко се он од но си пре ма лич но сти Хри сто вој у 
ово ме све ту: сву да, у сва ком глад ном и жед ном, и го сту, и го лом, и бо сом, и 
су жњу Он је лич но у пи та њу, Он: Бог Ло гос – Тво рац, Он: Бо го чо век – Спа-
си тељ. У сва ко ме Он је не сум њи во при су тан као Тво рац, а у мно ги ма као 

24 Ни ко лај Бер ђа јев, О са вр шен ству хри шћан ства и не са вр шен ству хри шћа на, пре вод с 
ру ског, Бо го слов ски фа кул тет СПЦ, Хи лан дар ски фонд, Бе о град, 1996, 25.

25 Ода бра на ме ста из де ла Св. Иса а ка Си ри на, са ку пи ла Ње но цар ско ви со чан ство Ве ли-
ка кња ги ња Ми ли ца Ни ко ла јев на, пре вео са ру ског П. Вуч ко вић, Св. Си ме он Ми ро то-
чи ви, Вр њач ка Ба ња, 1992, 39.
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Спа си тељ“26. И Вен цло вић је же лио да по ка же да се са вр шен ство је ван ђељ-
ског по на ша ња са гле да ва у ми ло ср ђу, у љу ба ви ко ја се про во ди по за по ви је сти 
Спа си те ља: „Бу ди те ми ло сти ви као и Отац ваш што је ми ло стив“ (Лк 6,36).

И све по у ке Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа ис хо де из ње го вог об ја-
шње ња о по тре би чи та ња Све тог пи сма; јер се ту на ла зе ри је чи је ван ђе ли ста, 
го во ри апо сто ла, ви ђе ња про ро ка и ту ма че ња све ти те ља, све што тре ба љу-
ди ма да би жи во том по све тим је ван ђељ ским вр ли на ма оства ри ли хри шћан-
ски сми сао жи во та на зе мљи; да би, још док су ов дје, у ти је лу, при пре ми ли се 
за жи вот у вјеч но сти „са сви ма све ти ма“ (Еф 3,18). У Све том пи сму су „ри је-
чи исти не“ (Еф 1,13), „ри је чи жи во та“ (Фил 2,16); ри је чи ко је во де по зна њу 
да је „Бог све у све му“ (1. Кор 15,28).
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Če do mir RE BIĆ 

LI TE RARY AC TI vITY AT THE ENd OF THE  
OLd SER bIAN LI TE RARY TRA dI TION

Sum mary

Po du nav ska li te ra tu re of the XVII and XVI II cen tu ri es, as the aut hor says, car-
ri es fe a tu res rat her of the old Ser bian li te rary tra di tion than Euro pean cul tu re and 
ide als of ba ro que. As per the so ur ces which works are ba sed on, as per the met hod 
of cre a tion, which ap pe a red fol lo wing the exam ple of God-in spi red met hod of tel-
ling of old Ser bian wri ters, fol lo wing the aim it is cra ving for to re a li ze Chri stian 
sen se of li fe on the earth thro ugh Go spel’s mes sa ges po e ti cally be ing wo ven in, this 
li te ra tu re car ri es so lid links with old Ser bian hi sto ri o graphy and cul tu ral tra di tion of 
Ći ri lo and Me to di je. 

Furt her mo re, li te rary work of Ga vri lo Ste fa no vić Ven clo vić re pre sents the 
phe no me non in which li te rary tra di tion is re vi ved; thro ugh po e tic ima ges Chri stian 
mes sa ges are gi ven in it, which ena bles works with eter nal va lu es. This well-edu ca-
ted Ser bian monk, the stu dent of Ki pri jan Ra ča nin, who esta blis hed a new school as 
per all cha rac te ri stics, and its re se arch di rec ted to ward Ser bo-Sla ve con tents, knew 
that he re sur rec ted Ći ri lo-Met ho dian tra di tion by his ac ti vity – to cre a te from its 
Chri stian ideal and the o lo gi cal con tents po e tic ima ges of hig her ar ti stic va lue. 

Ven clo vić stu died the the o logy of Sa int Fat hers of the Eastern Church, he al so 
de alt with ora tory and ec cle si a sti cal li te ra tu re, and he en ric hed highly Ser bian omi li-
tics by his works. His Ser mon on Sa int Fat her Pro kle, to for mer de a con of Sa int Jo van 
Zla to u sti, re pre sents a real exam ple of ora tory. It was writ ten fol lo wing the exam ple of 
Sa int Go spel’s ser mon; ele ments of Go spel’s le ar ning we re gi ven in it, which by its ge-
nu i ne light en lig htens the in tel lect, pu ri fi es the he art, and all go es to ward the spi ri tual 
per fec tion. A lot of truths of Holy Scrip tu res we re wo ven so that God-s words and Go-
spel’s sec rets are be ing ac cep ted thro ugh bles sing deed. The ser mon is sho wing that in 
Holy Scrip tu res „words are to be truths“(Ef 1, 13), and „words of li fe“(Fil 2, 16), and 
that the Church is „the pil lar and for tress of the truth“(1.Tim 3, 15). 

Key words: li te rary ac ti vity, Po du nav ska li te ra tu re, the o lo gian ide as, le ar ning of 
Sa int Fat hers, cre a ti ve prin ci ples of Ga vri lo Ste fa no vić Ven clo vić. 

Рад је пре дат 28. мар та 2012. 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.





Ве ли бор ЛА ЗА Ре ВИћ*

СРП СКА ОБ РЕД НА ЛИ РИ КА ПРО ЛЕЋ НОГ  
И ЛЕТ ЊЕГ ЦИ КЛУ СА**

Ап стракт: Рад пред ста вља осврт на раз вој, тран сфор ма ци је и од ли ке 
срп ске об ред не усме не ли ри ке про лећ ног и лет њег пе ри о да: на ни шаљ ку, на 
ра ни лу, ла за рич ке, ус кр шње, ђур ђев дан ске – би љар ске, је ре миј ске, сва тов-
дан ске, кра љич ке, кр сто но шке, до дол ске, јо вањ ске и пе тров дан ске пе сме.

Утвр ди ли смо да су кра љич ке пе сме че сто пре ла зи ле у ла за рич ке, до-
дол ске у кр сто но шке и да ни су би ле рас про стра ње не на свим срп ским 
про сто ри ма. Раз вој и из у ми ра ње об ред них пе са ма пра ти ли смо у вре ме ну 
и про сто ру од нај ра ни јих за пи са до да нас.

На њи хо во из у ми ра ње и тран сфор ми са ње ути ца ла је хри сти ја ни за-
ци ја Ср ба, ро бо ва ње под Тур ци ма, ате и стич ки пе ри од дру ге по ло ви не 
два де се тог ве ка, елек трон ски ме ди ји, гу би так при мо пре дај ног про це са 
услед од ла ска мла дих на шко ло ва ње и из у ми ра ње па три јар хал не кул ту ре 
у на шим се ли ма.

Кључ не ре чи: Ср би, об ред на ли ри ка, од ли ке, мо ти ви, тран сфор ма ци-
је, из у ми ра ње.

На про лећ не и лет ње об ред не на род не пе сме, као и на чи та ву срп ску 
тра ди ци ју од ра жа ва ли су се сло же ни кул тур ни, исто риј ски и дру штве ни 
усло ви. Из ста ре по стој би не Ср би су на бал кан ске про сто ре пре не ли и об-
ре де и већ та да су мо гли би ти ја ки ме ђу соб ни ути ца ји ста ро се де ла ца и до-
шља ка. Про це си хри сти ја ни за ци је, пе ри о ди срп ских фе у дал них др жа ва и 
ро бо ва ње под Тур ци ма та ко ђе су до но си ли ва жне про ме не у овом тра ди-
циј ском на сле ђу.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, dr.ve li bor.
la za re vic @gmail.com 

** Рад је ра ђен 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 
(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.
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Велибор Лазаревић26

Об ред не игре уз ва тру код па ган ских Сло ве на спо ми њу се 1282. го ди-
не (Пе тро вић, 1927 : 12). Те о до си је у Жи ти ју Све тог Са ве на во ди ка ко је, 
док је био мла ђи, мр зео „сра мот не и штет не пе сме мла дић ких по жу да што 
сла бе ду шу (...)“ (Те о до си је, 1988 : 104). Ус кр шње об ред не игре Сло ве на у 
пре де лу Стру ми це спо ми њу се 1325/1326. го ди не у пу то пи су ви зан тиј ског 
ле то пи сца Ни ки фо ра Гре го ра са (Ја гић, 1875 : 577).

По мен об ред не ли ри ке по ти че из XVI ве ка у за пи си ма та да шњих пу-
то пи са ца кроз Ср би ју. Та ко „у пу то пи су Мар ка Ан ту на Пи га фе те из 1567. 
го ди не, пре ма на во ду П. Мат ко ви ћа, сто ји да су на пу ту од Пи ро та пре ма 
Ни шу сти гли 2. апри ла 1567. у ме сто Су ха Кли су ра... „Ту су ви дје ли пу но дjе-
војака, мно ге су би ле ли је пе, ко је су оно га да на, бу дућ је би ла не дје ља, би ле 
бес по сле не, пле са ле су на о ко ло и пра зно ва ле, али уви јек тра жи ле су но вац. 
Три или че ти ри пје ва ху на тје чућ се, од го ва ра ху си по пут сбо ро ва, си ро во 
и се љач ко пје ва ње, дви је по дви је др жа ле се за ру ке. Јед на је има ла на гла ви 
јед ну врст кло бу ка или ка пе, ко ја је има ла вр хо ве по пут је да ра, та је опо на-
ша ла му шкар ца, а дру га же ну, и та ко пле шу ћи, до ла жа ху уви јек на су прот. С 
по чет ка вр ло ла га но, а по сли је ма ло по ма ло по спје ши ва ху ко рак, те на по-
кон ска ка ху, сли је дећ уви јек сво је пје ва ње, ко је та ко ђер раз мјер но ра сте, те 
се на по кон ви че; уоб ће ка ков је плес, та ко во је и пје ва ње, ди вље и си ро во“ 
(Mat ko vić, 1890 : 123-124)“ (Ни ко лић, 1969 : 158) Овај за пис се ве ро ват но 
од но си на ла за рич ку об ред ну игру.

Пјер Ле ска ло пје (1574) у око ли ни Бе ле Па лан ке, по све му су де ћи, бе-
ле жи кра љич ки или ла за рич ки об ред: „Не ке дје вој ке до ђо ше да игра ју пред 
на ма да до би ју но ва ца, и укра си ше се, као не ве сте, ше ши ри ма оп то че ним 
ра зно бој ним пер јем ко је су при чвр сти ле за гла ву. Игра ле су по две за јед но 
јед на пре ма дру гој; нај зад ри там по ста де бр жи, па ска ка ху и уда ра ху но га ма 
у истом так ту. Њи хо ви сви ра чи бе ху че ти ри њи хо ве дру га ри це, ко је су ста ја-
ле по две и две и јед не дру ги ма од го ва ра ле истом пе смом1. Тај крај ни шав ске 
обла сти био је и ка сни је ри зни ца ра зно вр сних ти по ва ор ских ига ра. У ње му 
Тур ци ни су бра ни ли одр жа ва ње са бо ра, на ко ји ма се мно го игра ло, а у то ме 
су се кра ју одр жа ли и мно ги оби ча ји, чи ји су се тра го ви и оста ци по не где са-
чу ва ли до да нас2“ (Гој ко вић, 1983 : 93-94).

Дра го це не по дат ке на ла зи мо у „пу то пи су Стје па на Гер ла ха са дру гог 
пу то ва ња цар ског по сла ни ка Да ви да Ун ган да из 1578. го ди не, у ко ме на по-
врат ку из Ца ри гра да пре ко Со фи је и Пи ро та пи ше да су 29. ју на 1578. сти-
гли у Ку ри че сме (бли зу да на шње Бе ле Па лан ке) и на во ди: „Ово се ло, као и 
Пи рот, при па да Си нан-па ши у Ца ри гра ду. Кр шћа ни су то га да на свет ко ва ли 
Пе тро во, цр кву има ју св. Ђур ђа, ко ју по та ње опи су је, управ се слу жи ла слу-
жба; цр ква ле жи на ви си ни ме ђу др ве ћем, уну три би ја ше ње ко ли ко ста рих 

1 Пу то пис Pi er rea Le sca lo pi e ra, 1574, у: Ра до ван Са мар џић, оп. цит. 136.
2 Љу би ца С. Јан ко вић и Да ни ца С. Јан ко вић, На род не игре, књ. V, Бе о град 1949, 260.
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му же ва, а ва ни же не, ко је се без по бо жно сти раз го ва ра ху. Опи су је ли тур ги ју 
и ве се ље по сли је слу жбе. По под не игра ле су дје вој ке ко ло (идућ у круг на-
о ко ло) и у сбо ро вих су дви је по дви је пје ва ле. Же не но се осо бит на кит на 
гла ви, ко ји на ли чи ши ро кој, сук ном пре о бу че ној здје ли, а на око ло је ури је-
ше на шкољ ка ми, сре бр ња ци, пер јем и дру гим осо би тим ства ри ми“ (Mat ko-
vić, 1893 : 49-50) (Ни ко лић, 1969 : 158).

Ко ли ко су игра и пе сма би ле оми ље не код Ср ба све до чи за пис Пи те ра 
Ман ди ја од 6. ју на 1620. го ди не, али се не зна да ли је то игра ње би ло по ве-
за но са не ким об ре дом. „Кад смо про ла зи ли кроз се ла, мно ге би же не че ка ле 
с вру ћим по га ча ма, јер не спре ма ју хлеб, сем кад им је по тре бан, а он да га 
пе ку на же ра ви ци. Нај мла ђе и нај леп ше де вој ке до но си ле би нам још и слат-
ко и ки се ло мле ко, свеж сир, пу тер, ја ја и дру го. А кад би смо се за у ста ви ли 
бли зу не ког од њи хо вих се ла, по слу жи ле би нас на мир ни ца ма. За тим би се 
мла де де вој ке и де ца ухва ти ли у ко ло и игра ли и пе ва ли вр ло ве се ло, ма да 
не и мно го ми ло звуч но. Њи хов је зик ни је тур ски, ни грч ки, не го сли чан ру-
ском3, што смо до зна ли од јед ног Ру са ко ји нам је слу жио као пре во ди лац“ 
(Le ven tal, 1989, 81).

Ти хо мир Осто јић је у гор њем По ти сју по чет ком про шлог ве ка за пи сао 
да „по све му се ви ди да се об ред не пе сме у овим кра је ви ма ја ко гу бе. Не-
до ста тач ност и не пот пу ност тек сто ва по ка зу је да су пе сме не ка по што ва на 
ста ри на, ко ја се ви ше пу та и не раз у ме ка ко тре ба. Ста ри је же не их још ко је-
ка ко зна ју. Мла ђи на ра штај се чи сто сти ди ста рин ских об ре да те сла бо пи та 
и за пе сме ко је их пра те. Сто га их тре ба бри жљи во ску пља ти, још док има 
ба ба ко је их зна ју. С тек сто ви ма ће се по гу би ти и ме ло ди је. Ја сам ра ди њих 
на ро чи то и тра гао за об ред ним пе сма ма“ (Осто јић, 1900 : 118-119).

У па три јар хал ном срп ском се лу об ред не вр сте тр пе ле су ути цај Срп-
ске пра во слав не цр кве као ду хов не ин сти ту ци је, за тим гра ђан ске кул ту ре, 
од дру ге по ло ви не XIX ве ка, а не по во љан ути цај ате и стич ке иде о ло ги је 
ма ни фе сто вао се у дру гој по ло ви ни XX ве ка, ка да се го то во у пот пу но сти 
по ти ску ју.

Сна гу ши рег дру штве ног кон тек ста по твр ђу ју, на при мер, по сле ди це за-
кон ских за бра на груп них об ре да ван цр кве не пор те без до зво ле вла сти, ко је 
су тра ја ле од 1947. до 1990. го ди не4.

Об ред на пе сма се про сти ре оно ли ко ко ли ко има се о ба, а пам ти ко ли ко 
има при мо пре дај ног про це са и оста та ка па три јар хал не кул ту ре у се ли ма. 

3 „Ов де се нај ве ро ват ни је ра ди ло о Ср би ма“ – на по ме на при ре ђи ва ча, Зден ка Ле вен та-
ла (В. Л.).

4 Та ко „груп но, хор ско пе ва ње – ис кљу чи во жен ске мла де жи – по зна то у мно гим кра је-
ви ма Ср би је као кра љич ко, ла за рич ко и до дол ско, одр жа ло се у се ли ма око Ни ша још 
крат ко вре ме по сле Дру гог свет ског ра та. На њи хо во не ста ја ње, као и у ра ни јим вре-
ме ни ма, де ло ва ла је нај ви ше власт, за бра њу ју ћи их“. (Пе шић-Мак си мо вић, 2001 : 83)
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Са из у ми ра њем об ре да, текст и ме ло ди ја, ри ту а ли и њи хов сми сао је ди но 
оста ју у пам ће њу ста рих, ко ји су их и при ме њи ва ли и по што ва ли.

Об ред не пе сме „су нај ста ри ји слој на ше на род не по е зи је об је ди ње не 
јед ним до ми нант ним свој ством, из во ђе њем у са ста ву и у функ ци ји ар ха ич не 
об ред не це ли не. То је од ре ди ло и њи хо ве те мат ске кру го ве, стил ска свој ства 
и за ко не по е ти ке“. (Kr nje vić, 1986 : 300). Об ли ко ва не су „око кључ них та ча-
ка при род них ме на“ (Kr nje vić, 1986 : 303).

Се ла ју жне и ис точ не Ср би је има ју бо га те про лећ не оби ча је и об ре де 
(кра јин ски, врањ ски, пи рот ски, ле ско вач ки и ни шки крај) (Ђор ђе вић, 1951, 
1990; Зла та но вић, 1994; Злат ко вић, 2001, и др.).

У об ред ним пе сма ма ових кра је ва има ви ше осе ћај но сти, а за раз ли ку од 
дру гих кра је ва, ко ји су се ра ни је осло бо ди ли од Ту ра ка, ов де се у на род ној 
по е зи ји, у ње ним мо ти ви ма и сти хо ви ма огле да ју ре а ли је и те гоб ни жи вот 
по ро бље них, јер је ју жна Ср би ја осло бо ђе на 1878. го ди не, а Ко со во и Ме-
то хи ја 1912. го ди не.

За раз ли ку од дру гих кра је ва и за пи си ва ча, у Зла та но ви ће вој збир ци На-
род не пе сме и ба сме ју жне Ср би је (1994) при мет но је да су не ке ла за рич ке пе-
сме знат но ду же не го у дру гим обла сти ма и има ју и до 66 сти хо ва5 у сед мер цу 
и осмер цу (ко ји је нај при сут ни ји). Ја вља ју се при пе ви оој, оој и ре фре ни ко ји 
су у дру гим сре ди на ма не у о би ча је ни. Ду ге, рас при ча не, на ра тив не, чак и дра-
ма тур шки осми шље не пе сме, у по ме ну тој Зла та но ви ће вој збир ци ка рак те ри-
стич не су за пла нин ско под руч је Пчи ње6, (Зла та но вић, 1994 : 10-60), док су у 
оста лим кра је ви ма кра ће (око ли на Ле сков ца, Не го ти на, Кру шев ца...).

На је зич ком и стил ском пла ну за па жа ју се раз ли ке из ме ђу лир ских об-
ред них пе са ма ко је су на ста ле и пе ва ле се на под руч ју ко сов ско-ре сав ског, 
при зрен ско-ју жно мо рав ског, свр љи шко-за плањ ског и ти моч ко-ко лу бар ског 
ди ја лек та и ди ја ле ка та се вер но и за пад но од ове зо не.

Об ред на ли ри ка бо га ти ја је у ју жним и ис точ ним кра је ви ма Ср би је, не-
го у за пад ној Ср би ји, ис точ ној Хер це го ви ни, Сем бе ри ји, Бо сан ској кра ји ни 
и на под руч ју не ка да шње Вој не кра ји не.

Те раз ли ке би ле су усло вље не до ми нант ним до се ље нич ким стру ја ма у 
тим пре де ли ма, ути ца ји ма ста ро се де ла ца и из ло же но шћу по ли тич ким и кул-
тур ним до ми на ци ја ма тур ске, ма ђар ске, мле тач ке и аустро у гар ске вла сти на 
тим про сто ри ма и уда ље но шћу од ма ти це њи хо вог на ро да – Ср би је, од ње-
ног па да под тур ску власт 1456. го ди не до 1918. го ди не.

5 Нпр. учи те љу: Зла та но вић, 1994 : 24-26, бр. 35.
6 У Гор њој Пчи њи ла за рич ке пе сме су осо бе не по то ме што „мо гу да бу ду чак од ше-

зде сет и се дам де сет сти хо ва. На ра тив на ком по нен та им је ја ко на гла ше на, а ја вља ју 
се и че ста по на вља ња. Ниг де у Ср би ји ни су за пи си ва не та ко ду гач ке пе сме као у гор-
њоп чињ ским се ли ма (у Цр ве ном гра ду, Сур ли ци, Ста јев цу и дру ги ма)“. (Зла та но вић, 
1982 : 19)
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Не ко ли ко за пи си ва ча је по ле по ти ли ри ке и на чи ну пе ва ња из дво ји ло 
кра је ве ју жне Ср би је. Та ко је Дра го љуб Злат ко вић ис та као да „по ле по ти 
из во ђе ња и ра зно вр сно сти и ле по ти пе са ма Лу жни ца је пред ња чи ла, на ро-
чи то њен део од Кр њи на до Ду чев ца, али ни су мно го за о ста ја ла ни се ла оп-
шти не Пи рот из ло же на ја чем лу жнич ком ути ца ју, од По но ра па све до Ка-
ми ка. Ста ро пла нин ска се ла, на ро чи то она чи је ста нов ни штво ду же оста је 
на по ја ти не го у до му, има ју мно го си ро ма шни ји ре пер то ар“ (Злат ко вић, 
1995 : 105).

Кр сто но ше и до до ле су пред ста вља ле об ред за до бро за јед ни це – се ла, 
док су ла за рич ки и кра љич ки об ре ди и пе сме би ли на ме ње ни за до бро бит 
по је ди на ца, че ља ди (уку ћа на), ку ће, сто ке...

Пр во бит на па ган ска функ ци ја про лећ них и лет њих об ред них пе са ма 
вре ме ном је под ути ца јем цр кве хри сти ја ни зо ва на: кра љич ке пе сме су ве зи-
ва не за пра зник Све тог Ла за ра и та ко по ста ле ла за рич ке, пе сме за за шти ту 
од зми ја за Све тог Је ре ми ју, те су та ко по ста ле је ре миј ске, пе сме по све ће не 
би љу, љу ба ви и оп штој плод но сти ве за не су пре те жно за Све тог Ђор ђа и по-
ста ле ђур ђев дан ске. По не где, упо ре до са до дол ским пе сма ма, за жи ве ле су и 
кр сто но шке (ли тиј ске), ве за не за хри шћан ске пра зни ке, за штит ни ке се ла и 
њи хо вих ата ра.

Пре ма Ха ти џи Кр ње вић „об ред на пе сма је део по е зи је об ре да. Она пр-
во бит но ни је би ла ства ра на као по е зи ја ни ти да би би ла по е зи ја. Би ла је са мо 
јед на свр сис ход на че сти ца об ред ног све та, ње гов го вор ни, за кли њу ћи, мо ли-
тве ни, пе ва ни део. Реч је има ла сво је ме сто и вре ме, уло гу и пра вац у ко јем 
је деј ство ва ла, циљ ко ји је има ла да по го ди. Оно што ми да нас до жи вља ва мо 
као по е зи ју има ло је по све дру гу на ме ну, тре ба ло је да бу де прак тич но де ло-
твор но“ (Kr nje vić, 1986 : 285).

Ма гиј ску уло гу тек ста упе ча тљи во илу стру ју „два ис ка за са вре ме них 
спе ци ја ли ста сло вен ске на род не му зи ке и на ро да Кав ка за, ко ји има ју с њом 
мно го за јед нич ког. „Про дук ци о ну сна гу по се до ва ло је не ка да и са мо пе ва-
ње, а не са мо по је ди ни еле мен ти об ре да“. Ма ги ја пе ва ња од вај ка да је игра ла 
огром ну ути цај ну уло гу у ча роб њач ким ак то ви ма, пле со ви ма и об ре ди ма“ 7 
(Ва лец ка ја, 1996 : 82).

Иако је за бе ле же но ма ло пе са ма на ни шаљ ку, не за ви сно од до ба го ди-
не ка да се из во де (од Бо жи ћа до Ђур ђев да на), ипак се мо же ре ћи да при па-
да ју ар ха ич ним про лећ ним об ред ним рад ња ма чи ји је сми сао ве зан за култ 
плод но сти (љу ди и би ћа). Раз ли чи те по ме трич кој ор га ни за ци ји (ше стер ци, 
сед мер ци, осмер ци, де се тер ци), сти лу, ове мла да лач ке пе сме ука зу ју на сло-
же не окол но сти тра ја ња лир ских вр ста. У њи ма се уоча ва и удео раз ли чи тих 
еле ме на та тра ди ци је, од ми то ло шких, до ерот ских и ша љи вих.

7 Ли си ци ан С. С, Ста рин ные пля ски и те а тра ль ные пред ста вле ния ар мян ско го на ро да, 
Ере ван, 1972, 74. 
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Не ке пе сме на ни шаљ ку пе ва ју о ра сту ку де ље (ко но пље), не ке су ша љи-
ве (Вој во ди на), не ке су ми то ло шке (ис точ на Ср би ја), не ке о Ђур ђев да ну, 
ко ји тре ба да „по ро си зе мљу уз о ра ну“ (врањ ски крај).

Пе сма ма на ни шаљ ку по на ме ни и функ ци ји срод не су пе сме на ра ни лу. 
Оне има ју ви ше стру ко зна че ње. Ту спа да ју и пе сме о де вој ка ма ко је ра не на 
во ду (во до но ше, пра ље и др.), о де вој ка ма и же на ма на под ра нач ким се дељ-
ка ма на рас кр сни ца ма, и ис ка зи ва ле су вред но ћу уче сни ца.

Пе сме на је ла њу та ко ђе су пе ва не на ра ни лу и на је ла њу. Хе те ро ге не су, 
али оно што им је за јед нич ко, то су ве дри на ду ха, ра дост, ве се лост и ша љи-
вост ко ја све њих про жи ма, а узрок је до ла зак про ле ћа.

Од свих об ред них пе са ма про лећ ног и лет њег ци клу са, пре о ста лих из 
ду би не ве ко ва, ла за рич ке и кра љич ке пе сме стил ски су нај и згра ђе ни је. Че-
стим по на вља њи ма ре чи, ве зни ка, сло го ва, истих са мо гла сни ка и су гла сни ка 
ство ре ни су је дан осо бе ни ри там, ми ло звуч ност и му зи кал ност сти хо ва, ка-
кви се не сре ћу код дру гих вр ста про лећ не и лет ње об ред не ли ри ке.

У але го ри ја ма (го луб, со ко, ка ран фил, ме се чи на, Сун це, Ме сец...) на-
род не об ред не пе сме (кра љич ке и ла за рич ке) скри ле су мом ке, а де вој ке у 
гр ли ца ма и ру жа ма, че сто у об ли ку де ми ну ти ва. Де вој ка се по ре ди са цр ве-
ном ја бу ком, ро сним цве ћем, а мо мак са го лу бом, со ко лом..., да кле, са нај-
леп шим би ћем и пти ца ма. Та ко су из ни јан си ра на бли ска осе ћа ња из ме ђу 
пе смо пој ки и слу ша ла ца (су бјек та и објек та), што је пе сма ма да ва ло и да је 
нео бич ну уми ља тост и до па дљи вост.

Пе ва чи об ред них лир ских пе са ма, де вој ке и мом ци, му шкар ци и же не у 
зре лом до бу, све срд но су се тру ди ли да ле пом ре чи, про бра ним и ма што ви-
тим ме та фо ра ма и сим бо ли ма, да кле, је зич ки укра ше ном пе смом, до при не су 
све у куп ном бо љит ку и на прет ку.

За то су кра љич ке и ла за рич ке пе сме би ле ве о ма по пу лар не у на ро ду и 
за то су у то ли ком бро ју, као сво је вр сни по ет ски дра гу љи, на сле ђе не и пре-
те кле из про шлих вре ме на до на ших да на, у спе ци фич ним оаза ма као што су 
Пчи ња, Сред ска и дру ге.

По зај ми це из кра љич ких у ла за рич ке пе сме мо гу се пре по зна ти ка ко у 
по зајм ље ном при пе ву Ље љо, Ље љо или Ла до, Ла до, ко ји се по вре ме но упо-
тре бља ва ју, та ко и у се о би мо ти ва, али је на чин пе ва ња био раз ли чит код 
ла за ри ца и кра љи ца. Кра љи це су игра ле и пе ва ле бр же и сит ни је, а ла за ри-
це спо ри је8.

Вре ме ном су се име на бо жан ста ва ме ња ла, тран сфор ми са ла или пре но си-
ла из јед не вр сте об ред не ли ри ке у дру гу. На при мер, кра љич ки при пе ви Ла до, 
Ла до и Ље љо, Ље љо по че сто су се на ла зи ли у ла за рич ким пе сма ма, јер се вре ме-
ном у на ро ду за бо ра ви ло на сми сао и свр ху обра ћа ња тим бо жан стви ма, па је 

8 За кључ ци из ве де ни на осно ву те рен ских ис тра жи ва ња Ве ли бо ра Ла за ре ви ћа у Тем ни-
ћу 1994-2007. го ди не.
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би ло све јед но да ли се упо тре бља ва ју као при пев у кра љич ким или ла за рич ким 
пе сма ма. Уз то, Срп ска пра во слав на цр ква вр ши ла је при ти сак на на род у ко-
рист ла за рич ког об ре да.

Кра љич ке пе сме су, пре по ја ве ла за рич ких, ко је су пре у зе ле део њи хо вог 
ре пер то а ра, сво јим мо ти ви ма по кри ва ле мно ге обла сти људ ско га де ла ња и 
хте ња, од ко јих је за ви сио жи вот па три јар хал ног чо ве ка у вре ме ка да су зе-
мљо рад нич ко и сто чар ско при вре ђи ва ње, број на здра ва че љад и при плод у 
сто ци чи ни ли осно ви цу за пре жи вља ва ње.

У ла за рич ким и кра љич ким пе сма ма уоча ва ју се оби ље по ет ских сли ка, 
жи вот не ра до сти, до бре же ље за род усе ва, за по род, за уда ју и же нид бу, за 
бо гат ство...

Ла за рич ке об ред не пе сме из ра жа ва ју до бре же ље они ма ко ји ма се 
пе ва ју. Пе ва не су за до бро бит уку ћа на, за на тли ја, зе мљо рад ни ка, сто ча ра... 
Нај број ни је су, нај ра зно вр сни је и нај ма што ви ти је од свих об ред них пе са-
ма. Нај че шће су по све ће не де ци, де вој ци, мом ку, до ма ћи ни ма (ца ре ви ма и 
кра ље ви ма), до ма ћи ца ма (ца ри ца ма и кра љи ца ма). Де ца су гр ли це, го лу би 
и ра зно цве ће.

Ла за рич ке пе сме са ју га Ср би је пред ста вља ју нај леп ше до да нас очу ва не 
при ме ре срп ске об ред не по е зи је. За бе ле же не су у ис точ ном де лу Бал кан ског 
по лу о стр ва, док их у за пад ном не ма. Нај бо га ти ја оаза ових пе са ма је ју жна 
Ср би ја (ле ско вач ки, пи рот ски и врањ ски крај, Сре дач ка и Си ри нић ка жу па 
на Ко со ву), где су се нај ду же одр жа ле и где су на ста ли и нај број ни ји за пи си.

„Њи хо ва је ле по та, нај кра ће ре че но, у јед ној ме ко ти и то пли ни осе ћа ња, 
у ср дач но сти и до бро ду шно сти, у њи хо вој јед но став но сти и чед но сти ко ја 
је, као што су и пе ва чи це ових пе са ма, у јед ној про сто ср дач ној на ив но сти“ 
(Бо ван, 1977 : 87).

Ла за рич ке об ред не пе сме ни су по са др жа ју ни по фор ми би ле исте, па 
чак ни слич не у ју жној, за пад ној и цен трал ној Ср би ји. У ју жној и ис точ ној 
Ср би ји оне су у све му бо га ти је, сли ко ви ти је, са др жај ни је, раз ви је ни је у од-
но су на дру ге кра је ве.

Уоч љи во је, на осно ву ли те ра ту ре и из во ра, да их не ма у за пад ним срп-
ским кра је ви ма (ис точ на и за пад на Бо сна, Хер це го ви на, Ли ка, Ба ни ја, Кор-
дун, ис точ на и за пад на Сла во ни ја, Ста ра Цр на Го ра и Бр да). Њих је на се ља-
ва ло пре те жно ди нар ско сто чар ско ста нов ни штво.

У но ви је вре ме рас про стра ње ност и жи вот ла за рич ких пе са ма, ван ју жне 
и ис точ не Ср би је, за ви си ли су од кре та ња (са ста ва) или при су ства ром ске 
по пу ла ци је (По мо ра вље, Ле вач, Тем нић).

Ла за рич ке пе сме ме ђу срп ским жи вљем ју жне Ср би је (врањ ски и ле ско-
вач ки крај), ис точ не (пи рот ски, свр љи шки, кња же вач ки, ни шки и алек си нач-
ки крај), и цен трал не Ср би је (До брич, То пли ца, Ра си на, Кру ше вач ко по мо-
ра вље и ју жни део Тем ни ћа) су очу ва ни је и све жи је не го у дру гим, у ко ји ма 
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су се оне сла би је чу ва ле, и где су их ма сов ни је пре у зи ма ле Ци ган чи це9. Из у-
ми ра ле су у об ред ној прак си срп ског на ро да, али не и у пам ће њу.

На осно ву до са да шњих ис тра жи ва ња ла за рич ких пе са ма у ју жној Ср би-
ји, пре те жно оба вље них ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XX ве ка, уоче но 
је да су оазе са нај бо га ти јим и нај ра зно вр сни јим ла за рич ким пе сма ма Пчи-
ња, око ли на Вра ња 

(Зла та но вић, 1994, 1997), око ли на Ле сков ца (Ђор ђе вић, 1958; Ва си ље-
вић, 1960), око ли на Ни ша – За пла ње (Си мо но вић, 1982). Вла ди мир Бо ван 
је са про сто ра Ко со ва и Ме то хи је на пр во ме сто по бо гат ству и све жи ни ла-
за рич ке пе сме ста вио Сре дач ку и Си ри нић ку жу пу (Бо ван, 1980).

Ла за рич ки об ред био је уоби ча јен у Ср би ји, ра чу на ју ћи ту Ко со во, Ме-
то хи ју и Вој во ди ну, из у зев ју го за пад ног де ла Ср би је, где је до ми нант но 
ста нов ни штво ди нар ског по ре кла. Ла за ри це су би ле при сут не и у „се ве ро и-
сточ ној Бо сни10, Ма ке до ни ји11, а за овај оби чај зна ли су и у Бу гар ској12, Ру-
му ни ји (област Мун те ни ја), па и у Грч кој13“ (Бо сић, 1996 : 241).

Код ла за ри ца „у ју го и сточ ној Ср би ји, ко је су слич не „кра љи ца ма“, одр-
жа ла се ар ха ич на тра ди ци ја уче шћа де во ја ка раз ли чи тог уз ра ста, ко је се, 
про ла зе ћи кроз ини ци ја ци је, уво де у круг уда ва ча. Ове по вор ке са др же ар-
ха ич не оби ча је, ве за не за про из вод ну ма ђи ју, ко ја тре ба да ути че на плод-
ност по ља и сто ке, успех у пољ ским ра до ви ма, сре ћу и бла го ста ње це ле ку ће 
и свих чла но ва по ро ди це. (...)

Те ка рак те ри сти ке уоча ва ју се и у кра љич ким оби ча ји ма у ју го и сточ ној 
Ср би ји, што на во ди на прет по став ку да су „кра љи це“ и „ла за ри це“ не ка да 
би ле је дин ствен оби чај у ко ме су уче ство ва ле де вој чи це и де вој ке. (...)

Вре ме ном су се ве ро ват но ове ар ха ич не по вор ке, у ко ји ма су уче ство ва ле 
де вој чи це и де вој ке, из ди фе рен ци ра ле на про лећ не по вор ке де вој чи ца од 12 
до 15 го ди на, под на зи вом „ла за ри ца“, ко је са мо иду по се лу и пред сва ком ку-
ћом игра ју и пе ва ју пе сме на ме ње не уку ћа ни ма, и на лет ње по вор ке де во ја ка  

9 По сле Дру гог свет ског ра та у под ја стре бач ком се лу Пе ти ни, Ци ган чи це из се ла Се-
зем че ишле су у ла зар ке це ле Ла за ре ве – Цвет не не де ље. У Ја бла ни ци, Ви та нов цу и 
Куп ци ма у ла зар ке су ишле Ци ган чи це из На у па ре и Ви та нов ца. У До њем и Гор њем 
Сте по шу ишле су Ци ган чи це из На у па ра и Гр шта ка, али и Срп ки њи це из До њег и 
Гор њег Сте по ша, па ко ко га пред у хи три, а при ма ју их кад ко ја гру па на и ђе. (Ка зи ва ли 
Ми ло мир Сте вић из До њег Сте по ша и Све то мир То ла Ми лен ко вић из Ку па ца).

10 Р. Кај ма ко вић, Сем бе ри ја, Ет но ло шка мо но гра фи ја, По себ ни оти сак из ГЗМ Б и Х, Н. 
С. Ет но ло ги ја XXIX, 1974, Са ра је во, 96.

11 М. С. Фи ли по вић, Оби ча ји и ве ро ва ња у Скоп ској ко тли ни, СЕЗ, 6 књ. LIV/2, Бе о град, 
1939, 117; З. Дел ни ко ло ва, Оби ча ји свр за но со по е ди ни пра зни ци и не дел ни дни во Ра до-
ви ни, ГЕМ, Ско пје, 1, 1960, 156-160.

12 ЕтнографиянаБългария III, Ду хов на кул ту ра, БАН, Со фи ја 1985, 117-120.
13 Ка лен дар ные оби чаи и об ря ди в стра нах за ру бе жној евро пи, ко нец XIX – на ча ло XX в, 

Ве сен ние празд ни ки, Мо сква, 1977 : 303, 329.
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уда ва ча, ко је пе ва ју пе сме у ко ји ма се из ра жа ва ини ци ја ти ва за брак. За те об-
ред не по вор ке де во ја ка остао је ста ри ји на зив „кра љи це“, ко ји се ја вља ши ром 
Евро пе. Као што смо на ве ли, у кра љич ким и ла за рич ким пе сма ма ја вља се ре-
френ „ла до“ и „ље љо“, ко ји ука зу је на ар ха ич ни ји на зив, по знат у Сло ве ни ји и 
Хр ват ској. (...)

Ка ко на во ди Ш. Ку ли шић, „култ жен ског бо жан ства, у ко ме су би ли 
вид ни аграр но-ма ђиј ски оби ча ји, био је по знат сар мат ској епо хи, а у рим-
ско-сар мат ско до ба је ра ши рен до Па но ни је, Ме зи је, Да ки је и Тра ки је“ (Ко-
стић, 1982 : 37-38).

Ја смин ка Док ма но вић је уста но ви ла да се оби чај ла за ри ца „у пу ној ар-
ха и ци и ма гиј ским осо бе но сти ма за др жао нај ду же на ужем под руч ју цен-
трал ног Бал ка на. Прет ход но ис тра жи ва ње ко је смо оба ви ли (1983-1985) 14, 
от кри ло је да зо на пла нин ске Гор ње Пчи ње пред ста вља пра ви ре зер ват још 
увек жи ве об ред не прак се“ (Док ма но вић, 1990 : 22).

У ла за рич ким пе сма ма мо тив се от кри ва нај че шће на по чет ку пе сме, али 
има при ме ра ка да се то чи ни у сре ди ни или на кра ју, у за ви сно сти од то га 
ка ко је пе сма осми шље на.

У шар пла нин ском кра ју „ка да се упо ре де ла за рич ке пе сме ко је се са да 
пе ва ју са ра ни је за бе ле же ним у овим кра је ви ма, при ме ћу је се да су сда шње 
мно го кра ће од оних ко је су се ра ни је пе ва ле“ (Бо ван, 1970 : 150).

Дра го љуб Злат ко вић је у сво јим ис тра жи ва њи ма у око ли ни Пи ро та и 
Ба бу шни це уочио да „ле по та де во ја ка и ха љи на, уве жба ност из во ђе ња, ле-
по та пе сме, и у сва кој пе сми по хва ла и бла го слов, и мла дост ко ја игра, и 
при ли ка за мла де де вој ке да по ка жу но ву оде ћу и сво ју љуп кост, и сво ју 
уве жба ност, и дар за пе ва ње, све то ства ра по себ ну пси хо ло шку си ту а ци-
ју да не ствар не ре чи пе са ма зву че увер љи во и да об на вља ју на ду чак и у 
они ма ко ји су су ро во при ти сну ти жи во том и гор ким ис ку ством. И, ако би 
да ре жљи вост би ла до бра, по из ла ску из до ма ла за ри це пе ва ју ње ну хва лу, а 
ако је би ла ло ша, или не би би ле при хва ће не, пе ва ле су рас пој, по ку ду, ко-
ја је зву ча ла као кле тва до му, ка зна за не по што ва ње оби ча ја“ (Злат ко вић, 
1995 : 103-104).

Углав ном су ис пе ва не у сед мер ци ма и осмер ци ма.
Ус кр шње (ве лиг дан ске) пе сме са др жа не су ма хом у об ред ним драм-

ским игра ма с пе ва њем, или су слу жи ле као ор ске пе сме у ус кр шњем ору ко је 
се игра ло на овај нај ве ћи хри шћан ски пра зник Хри сто вог Вас кр се ња, ко ји је 
за ме нио још ста ри је об ре де.

За пи си ва чи ни су на вре ме за бе ле жи ли ус кр шње об ре де са пе ва њем, та ко 
да оно што се са чу ва ло пред ста вља си ро ма шне остат ке рас ко шног це ре мо-
ни ја ла и пе са ма, у тре нут ку за пи си ва ња знат но де фор ми са ног и пре те жно 

14 Ј. Док ма но вић: Ла за рич ке пе сме у пла нин ској Гор њој Пчи њи, ди плом ски рад, Бе о-
град 1985.
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за те че ног на Ко сме ту, у ју жној и ис точ ној Ср би ји и Ста ла ћу. Се вер но од 
ових кра је ва ни су за бе ле же не.

Ис пе ва не су у сед мер цу (Чу бра Ма ро) и осмер цу (Про сид ба, Про вла че-
ње, Па вун и Је жа).

Ђур ђев дан ске пе сме нај че шће пе ва ју де вој ке (мом ци рет ко). Углав ном 
су пра знич не или би љар ске и тра вар ске, по све ће не цве ћу и вен ци ма, али има 
и ма гиј ских. Че сто су ови мо ти ви ис пре пле те ни са љу бав ним.

Број ни је су у Ср би ји (на ро чи то ис точ ној и ју жној), док их у Цр ној Го ри 
и за пад ним срп ским кра је ви ма (пре ко Дри не) сла би је има.

На осно ву те рен ских за пи са, Вла ди мир Бо ван је као до ми нан тан стих 
ђур ђев ских пе са ма на Ко со ву и Ме то хи ји из дво јио си ме три чан (4+4) или 
не си ме три чан осме рац (3+2+3), ма да има и ва ри ја на та у еп ском де се тер цу, 
сед мер цу, итд. (Бо ван, 1977 : 61).

Је ре миј ске пе сме су углав ном ма гиј ске са др жи не, јер су уочи Је ре ми-
ји ног да на, по на род ном ве ро ва њу, про те ри ва не зми је и дру ге на па сти из 
до ма ћин ста ва, да не би шко ди ле љу ди ма и сто ци. Сва ке го ди не овај об ред ни 
це ре мо ни јал по на вљан је уз пе ва ње об ред них пе са ма. Ка ко смо са зна ли, у 
ве ћи ни кра је ва Ср би је у се ли ма и да нас се тај об ред одр жа ва.

Ве ћи ном су ис пе ва не у сед мер цу.
Спа сов дан ске пе сме су по све ће не род ној го ди ни и њи хов глав ни ју нак 

је све ти Спа са – Спа сов дан. По же ља ма за до бар род и при зи ва њу пра зни ка, 
спа сов дан ске пе сме на ли ку ју ђур ђев дан ским и кр сто но шким, иако ни су пе-
ва не у кр сто но ша ма.

Ис пе ва не су у осмер цу.
Кра љич ке пе сме су ис ка зи ва ле хва лу и до бре же ље они ма ко ји ма су на-

ме ње не. Пе ва не су за до бро бит че ља ди, ку ће, сто ке... за сре ћу, ра дост (ве се-
ље), плод ност и сва ку дру гу бла го дат. За то су ве дре, сли ко ви те, уз ви ше не, 
до сто јан стве не у ле по ти је зи ка и об лич ја.

Са чу ва не су у ма њем бро ју од ла за рич ких, ко је су од њих углав ном пре-
у зи ма ле мо ти ве, а че сто и при пе ве. По што су би ле не по жељ не са сво јим па-
ган ским об ре ди ма и са др жа ји ма, све штен ство их је по ти ски ва ло у ко рист 
ла за рич ких, ко је су их над жи ве ле. Кра љич ке пе сме су у дру гој по ло ви ни XX 
ве ка оп ста ле са мо у Гор њој Пчи њи, врањ ском и ле ско вач ком кра ју.

Кра љич ке (ла да рич ке) пе сме су у ве ћем де лу Ср би је вре ме ном по ста ле 
функ ци о нал но ла за рич ке, са ста рим кра љич ким при пе вом Ла до, Ла до, или 
но вим при пе вом Ла за ре, Ла за ре.

Вре ме ном су срп ске ла за рич ке пе сме по са др жа ју и на ме ни пре у зе ле 
Ци ган чи це, та ко ђе у син кре тич ком об ли ку (игри и пе сми), али не и у ко ре-
о гра фи ји.

Од два де сет за бе ле же них кра љич ких пе са ма у Лу жни ци (Ни ко лић, 1910 : 
303-307), шест су у сед мер цу, а че тр на ест у осмер цу, што зна чи да је у овом 
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кра ју у ла за рич ким пе сма ма до ми нант ни ји сед ме рац, а ме ђу кра љич ким 
осме рац. „Стих кра љич ких пе са ма у Гр де лич кој кли су ри је осме рац и, ре ђе, 
сед ме рац“ (Зла та но вић, 1970 : 435).

Кра љич ке пе сме ко је су за бе ле же не у По ду на вљу окру га по жа ре вач ког, 
ја вља ју се са при пе ви ма Ље љо и Ла до (По по вић, 1888 : 22-23). Уоч љи во је да 
су пе сме у По по ви ће вим за пи си ма ко је су са при пе вом Ље љо у ше стер ци ма, 
а са Ла до у де се тер ци ма, сем пет ко је су у осмер ци ма.

„Ла за рич ка вер си фи ка ци ја у ко јој до ми ни ра осме рац пот пу но је по ти-
сла кра љич ки стих ше сте рац ко ји је, по Ву ку, до ми ни рао у Ср би ји. У то ку 
од јед ног ве ка у Ср би ји је ше сте рац и „кра љич ки глас“ за ме њен осмер ци ма. 
Вук Ка ра џић је ус пео да за бе ле жи са мо је дан осме рац у кра љич ким пе сма-
ма. Уз при мер бр. 164 I књ. IV из да ња Срп ских нар. пје са ма Вук ка же да је то 
„јед на кра љич ка пје сма ко ју је чуо од че ти ри тро хеј ске сто пе“. По сле Пр вог 
свет ског ра та, ка да су кра љич ки об ре ди по че ли на гло да не ста ју, осме рац је 
био до ми нан тан стих; у ле ско вач кој обла сти ни сам ус пео да на ђем ни је дан 
је ди ни ше сте рац!“ (Ва си ље вић, 1960 : XII-XI II).

Ва си ље вић је у сво јим те рен ским ис тра жи ва њи ма про на шао и узрок 
овој по ја ви. „За сво ју екс пан зи ју у Ср би ји, ле ско вач ком По мо ра вљу на ро-
чи то, кра љич ки осме рац има нај ви ше да за хва ли то ме фак ту што су јед не те 
исте осо бе, пр во као де ца од 10 до 12 го ди на, пе ва ле ла за рич ке пе сме, а по-
том као де вој ке од 16 до 20 го ди на пе ва ле кра љич ке; два об ре да са раз ли-
чи тим име ни ма, али са истим на ме на ма. Са свим је при род но што је код тих 
пе ва чи ца над вла дао онај стих ко ји је њи хо вим ства ра лач ким спо соб но сти ма 
и „пе снич ким до жи вља ји ма“ био пр во ис ку ство“ (Ва си ље вић, 1960 : XII-XI-
II). И у дру гим кра је ви ма код кра љич ких пе са ма пре о вла ђу ју осмер ци.

У кр сто но шким мол бе ним пе сма ма ја вља ју се раз ли чи те мо ли тве не бе-
ским си ла ма: за бе ри ћет, за ки шу, за здра вље, за се ло и атар као оп ход ну це ли-
ну... Та кве мо ли тве кр сто но ше су нај че шће пре у зи ма ле од до дол ских пе са ма 
ко је су ста ри је по по ста њу, а по том их за о де ва ле у хри шћан ско ру хо. Кр сто-
но ше су ишле на дан бо го мо ља или мо ли тви (се о ских сла ва) у да не ве ћих хри-
шћан ских пра зни ка, а до до ле су се ор га ни зо ва ле спон та но, пре ма по тре би, у 
вре ме су ша. И кр сто но ше и до до ле би ле су уоби ча је ни је у зе мљо рад нич ким 
(рав ни чар ским) кра је ви и ма. До до ле су ре ђе ишле у сто чар ским (пла нин-
ским), јер је и по тре ба за ки шом и бе ри ће том би ла ма ња. Кр сто но ше су би ле 
при сут не и у јед ним и у дру гим, јер их је цр ква ор га ни зо ва ла сву да где је мо гла.

Као и до дол ске пе сме, и кр сто но шке су са ма ло број ним мо ти ви ма, око-
шта ле фор ме и пот чи ње не ис кљу чи во об ред ној функ ци ји, што је узро ко ва ло 
и њи хо во по ет ско и уоп ште је зич ко си ро ма штво. По не кад би се њи хов са др-
жај до пу ња вао или ме њао у то ку об ре да, као што су се тим по во дом и но ве 
пе сме мо гле спе ва ва ти. То је по твр ђе но и у нај но ви јим об ред ним по вор ка ма 
с по чет ка XXI ве ка.
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Ис пе ва не су ма хом у осмер цу.
До дол ске пе сме се „сво де на вер бал но, сти хо ва но опи си ва ње рад ње, 

об ре да, на ис ка зи ва ње то ка при род не по ја ве, и нај зад, на же ље не по сле ди це 
ко је из то га про из и ла зе“ (Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, 1978 : 241). Као „лет ње 
об ред не пе сме на ме ње не до зи ва њу ки ше пу тем ими та тив не и кон та ги о зне 
ма ги је“ (Pe šić, Mi lo še vić-Đor đe vić, 1984 : 61), до дол ске пе сме и у са вре ме-
ним за пи си ма са чу ва ле су сво ју древ ност и ле по ту у па ра лел ним ими та тив-
ним сли ка ма и мо ли тве ном то ну. У њи ма се при жељ ку је ки ша, али и пло до ви 
под не бља у хи пер бо лич ним сти хо ви ма са мно штвом де ми ну ти ва: ви но ва ло-
зи ца, ко но пљи ца, тра ви ца, зе мљи ца, де чи ца... Као и код кр сто но шких пе са-
ма, и ов де су би ле до зво ље не им про ви за ци је. Пе ва ле су их ис кљу чи во де вој-
ке до до ле, док су кр сто но шке пе сме пе ва ли му шкар ци у ли ти ји. За раз ли ку 
од ла за рич ких, до дол ски об ред су Ци ган ке знат но ре ђе пре у зи ма ле од Срп-
ки ња, и то у XX ве ку.

Ана ли зи ра ју ћи на чин „из во ђе ња овог об ред ног на пе ва (си ла бич ност), 
а ука зу ју ћи на ње го во при су ство и у дру гим об ред ним жан ро ви ма (кр сто-
но шке, бо жић не, ђур ђев дан ске пе сме, итд.), Ди ми три је Го ле мо вић га на зи-
ва „об ред ним гла сом“15. У До њем Ба на ту овај „глас“ оста је ка рак те ри сти чан 
пр вен стве но за по ме ну ти до дол ски при мер, ма да се из ве сне слич но сти мо гу 
уочи ти и у ме ло по ет ским осо би на ма ко рин ђа шких при ме ра (...)“ (Ра ко че-
вић, 2002 : 36).

Ма хом су ис пе ва не у осмер цу.
Ивањ дан ске пе сме, иако ма ло број не, све до че да су не гда шњи Ср би 

сла ви ли пра зник лет ње ду го дне ви це, ко ји су на кон при ма ња хри шћан ства 
ве за ли „за дан Св. Јо ва на Кр сти те ља 7. VII, за др жа ва ју ћи мно ге па ган ске 
оби ча је...“ (Pe šić, Mi lo še vić-Đor đe vić, 1984 : 104). Њи ма су срод не пе тров-
дан ске пе сме, ко је су се та ко ђе пе ва ле уз ли ле (об ред не ба кље) и кре со ве.

Ис пе ва не су у сед мер цу, осмер цу, де ве тер цу.
Срп ска об ред на ли ри ка про лећ ног и лет њег ци клу са ни је за сту пље-

на сву да под јед на ко. Кра љи це и ла за ри це ни су би ле уоби ча је не та мо где је 
до ми нант но ди нар ско ста нов ни штво, би ло ста ро се де лач ко или до се ље но у 
за пад ну Ср би ју и за пад но од Дри не из Ста ре Цр не Го ре, Бо ке, Ста ре Хер-
це го ви не и Бр да, и где ни је би ло ме ша ви не са ис точ ним и ју жним до се ље-
нич ким стру ја ма, у ко ји ма су би ле оми ље не.

Не во ље на ро да: не ма шти на, ра то ви, из ги би је, бо ле сти, ма сов на уми-
ра ња... ути ца ли су и на за бо ра вља ње ду хов ног бла га. Усме на об ред на по е-
зи ја из у ми ре на ро чи то од сре ди не XX ве ка, услед но вих на уч них до стиг ну-
ћа, по го то ву тех нич ких – ин фор ма тив них: ра дио и те ле ви зи ја, гра мо фо ни, 
ра чу на ри, а кра јем XX и по чет ком XXI ве ка ди ги тал на и DVD про дук ци ја 

15 Ди ми три је Го ле мо вић, „Срп ско на род но пе ва ње у раз вој ном про це су: од об ред не до 
љу бав не ли ри ке“, ет но му зи ко ло шки огле ди, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 1997, 25-26.
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пре пла ви ли су срп ски на род, као и дру ге, и до крај чу ју усме ну ли ри ку упо-
ре до са уми ра њем по след њих ка зи ва ча па три јар хал ног на сле ђа. То ме у 
при лог ишло је и пот це њи ва ње ста рих оби ча ја од стра не мла дог на ра шта ја, 
као и од ла зак мла дих на шко ло ва ње и по сао из се ла у гра до ве, те се та ко из-
гу би ла при мо пре дај на ве за ко ја је с ко ле на на ко ле но пре но си ла пе снич ко 
на сле ђе про те клих ве ко ва.

Об ред не пе сме, на ста ле из прак тич них или дру гих раз ло га, ода бра ним 
је зич ким зр ни ма, чу де сним фи гу ра ма, сли ка ма и сим бо ли ма оста ле су је дан 
од нај вред ни јих ду хов них спо ме ни ка срп ског на ро да.
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Ve li bor LA ZA RE VIĆ

SER bIAN RI TUAL LYRICS OF THE SPRING  
ANd SUm mER CYCLE

Sum mary

Ser bian ri tual po e try is very old. The re are so me le ga ci es from Mid dle Age. It is 
the most nu me ro us su bject of ca len dar cycles be ca u se of spring and sum mer ri tu als 
which are usu ally fol lo wed by sin ging.

Pro ces ses of Chri sti a nity had in flu en ces so they chan ge un der the mi gra ti ons 
and cul tu ral terms, but the ir di sap pe a ran ce is un der the in ter rup tion of ri tual ac cep-
ta ti ons as a re sult, and con se qu en ce of sta tu tory pro hi bi ti ons of ri tu als out of church 
sin ce 1947< it sho uld be al so in clu ded the edu ca tion of youth which are le a ving vil-
la ges as well as the elec tro nic me dia.

Ser bian ri tual lyric po e try of spring and sum mer cycles do es not exist everywhe-
re equ ally. KRA LJI CE and LA ZA RI CE are not usual whe re Di na ras po pu la tion is 
do mi nant by the ori gin or by the re sult of mi gra ti ons to the We stern Ser bia, West of 
ri ver Dri na, an ci ent Mon te ne gro, Bo ka gulf, an ci ent Her ce go vi na and Br do whe re 
the re is not in ter fe ren tial with Eastern and So ut hern im mi gra tion stre ams which are 
very fond of that po e try.

Ri tual lyric po e try is we alt hi er at eastern and so ut hern parts of Ser bia but not 
at west Ser bia, east Her ze go vi na, Sem be ria, Bo snian pro vin ces for mer Mi li tary pro-
vin ces.

Ser bian tra di ti o nal ru stic ri tual kinds of po e try are in flu en ced by Ort ho dox 
Church, spi ri tual in sti tu ti ons, and ci vic cul tu re sin ce the se cond part of 19th cen-
tury; al so the at he i stic ide o logy had bad in flu en ce in the se cond part of 20th cen tury 
when ri tual po e try al most di sap pe a red.

Key words: Serbs, ri tual lyrics, fe a tu res, mo ti ves, tran sfor ma ti ons, ex tin cti on. 

Рад је пре дат 10. апри ла 2012. 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 МИ ЛО Ше ВИћ*

КЊИ ЖЕВ НИ ЛИК ДЕ СПО ТА СТЕ ФА НА  
ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА У ЖИ ТИ ЈУ КОН СТАН ТИ НА 

ФИ ЛО ЗО ФА**

Ап стракт: Жа нр све тов не би о гра фи је ко ји је од ре ђу ју ћи ка да је у 
пи та њу Жи ти је де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа Кон стан ти на Фи ло зо фа 
ука зу је ка ко на ан тич ко на сле ђе, та ко и на ли те рар не кон вен ци је то га до-
ба. Ком по зи ци ја и књи жев ни лик де спо та Сте фа на по твр ђу ју ову прет по-
став ку – кон тра стив ном ме то дом, у ли те ра ту ри нај че шће упо ре ђи ва ној 
са цр но-бе лом тех ни ком, Кон стан тин Фи ло зоф де спо тов лик фор ми ра, 
с јед не стра не, у све тлу по зи ци је вој ско во ђе, рат ни ка, а са дру ге у све тлу 
кти тор ства и про све ти тељ ског ка рак те ра. Ту ма че ћи та кве опо зи ци је и 
ли те рар не по ступ ке (библијскa наратологијa, античкa традицијa итд) рад 
ће ис та ћи аутен тич ност и зна чај овог де ла за це ло куп ну исто ри ју срп ске 
књи жев но сти.

Кључ не ре чи: де спот Сте фан Ла за ре вић, Кон стан тин Фи ло зоф, Жи-
ти је, пор трет, ка рак тер, књи жев ни по сту пак

Де спот Сте фан Ла за ре вић, про све ће ни вла дар, пи сац и ме це на, ини ци-
ја тор књи жев ног пре по ро да у Ср би ји у XV ве ку, аутор је јед ног од нај бо љих 
ко сов ских спи са Нат пис на мра мор ном сту бу, као и По хвал ног сло ва кне зу Ла-
за ру. Де спот је ро до на чел ник син таг ме ко ја је обе ле жи ла го то во од ре ђу ју ћи 
део срп ске исто ри је, жи во та и умет но сти. Ко со во по ста је до га ђај ко јим се де-
ле вре ме на, а од ред ни ца „од Ко со ва“ стал но по ет ско обе леж је ко сов ске те ме.1 

* Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, se na.
mi ha i lo vic @gmail.com

** 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.

1 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град, 194

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012

УДК 821.163.41.09-94 Константин Филозоф
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У Жи ти ју ко је је са чи нио Кон стан тин Фи ло зоф овај вла дар оства ру је 
се и као спе ци фи чан књи жев ни лик.2 Ка рак те ри стич на по фор ми и са др-
жа ју, би о гра фи ја о ко јој је реч по сво јој бо га тој ре то ри ци од го ва ра сти лу 
и из ра зу то га вре ме на, по зна том под на зи вом пле те ни је сло вес. Ори ги нал-
ни текст Жи ти ја ни је се са чу вао; по сто је пре пи си из XV – XVII ве ка. По-
зна то је да је по сле де спо то ве смр ти (1427. го ди не) срп ски па три јарх Ни-
кон на ло жио Кон стан ти ну да на пи ше де спо то ву би о гра фи ју, али је пи сац 
то учи нио тек по сле 1431, ка да му се сâм Сте фан ја вио у сну. Кон стан тин 
Фи ло зоф је је ди ни жи во то пи сац (за јед но са Да ни ло вим на ста вља чем), ко-
ји са ста вља би о гра фи ју вла да ра ко ји ни је по сле смр ти ка но ни зо ван. Отуд и 
ово де ло, по ре чи ма Ди ми три ја Бог да но ви ћа, ни је пи са но као стан дард но 
жи ти је све ти те ља, већ је пу но исто риј ских по је ди но сти. Жи ти је има и ме-
мо ар ски ка рак тер, јер је пи сац де спо тов са вре ме ник, а и све док мно гих до га-
ђа ја. (Уоста лом, Кон стан тин на јед ном ме сту ка же ка ко је са ста вио ле то пис: 
„Ово, да кле, на пи са смо [не] као ње го во жи ти је, не го као ле то пи сац са сви ма 
оста лим [стварима]...“3) 

Ово де ло је ка рак те ри стич но и због са ме ком по зи ци је, од но сно сти ла. 
Има ју ћи за узо ра Плу тар ха, Кон стан тин је на пр вом ме сту ис та као де спо та 
као ви те за и рат ни ка, а на дру гом као пред став ни ка про све ће ног дру штва.

Де спот Сте фан Ла за ре вић – др жав ник и ви тез

Кон стан тин Фи ло зоф по чи ње жи во то пис о де спо ту Сте фа ну сле де ћи 
тра ди ци ју срп ских би о гра фа. По зи ва ју ћи се на ли ко ве и до га ђа је из Ста рог и 
Но вог за ве та, пи сац, тех ни ком вр сног при по ве да ча, пре ла зи на ово зе маљ ске 
из дан ке про ми сли Го спод ње, тј. на Бо жи је вер но че до – де спо та Сте фа на.  

2 Кон стан тин Фи ло зоф (Кон стан тин Ко сте неч ки, ка ко сто ји у не ким ње го вим ру ко пи-
си ма) ро дио се у дру гој по ло ви ни XIV ве ка. У на у ци по сто је по де ље на ми шље ња о ме-
сту ње го вог ро ђе ња – не ки сма тра ју да је Бу га рин, из ме ста Ко сте не ца (бли зу Со фи је), 
дру ги, пак, твр де да на осно ву овог из во ђе ња ни је мо гу ће утвр ди ти ње го во по ре кло, 
јер у око ли ни При ле па по сто ји се ло Ко сте нец. Два нај зна чај ни ја књи жев на де ла Кон-
стан ти на Фи ло зо фа је су Ска за ни је о пи сме нех (По вест о сло ви ма) и Жи ти је де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа. Из ње го вог ор то граф ско-гра ма тич ког трак та та Ска за ни је о пи-
сме нех са зна је се да је сво ју мла дост про вео у Тр но ву и да је зна ња сти цао код Ан дро-
ни ка, уче ни ка бу гар ског па три јар ха Јеф ти ми ја. Бе же ћи од „ри чу ће зве ри“ (ве ро ват но 
од прин ца Му се, си на сул та на Ба ја зи та I), до шао је у Ср би ју из ме ђу 1410. и 1413. го ди-
не, за вре ме вла да ви не де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа. Де спот га је ле по при мио; омо гу-
ћа ва му да за вр ши сво је об ра зо ва ње код срп ског па три јар ха и офор ми чу ве ну ре сав ску 
шко лу, по ве ра ва му ва жне ди пло мат ске ми си је итд. 

3 Кон стан тин Фи ло зоф, По вест о сло ви ма, Жи ти је де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, Бе о-
град, 1989, стр. 129.
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У ње гов лик сли ле су се све хри шћан ске вр ли не: по ве ри сли чан са мом Ису-
су Хри сту, а по сми ре но сти и пре му дро сти Со ло мо ну, ус пео је да по пут њих 
из гра ди ста бил ну за јед ни цу, др жа ву ко ја ће одо ле ва ти на па ди ма број них не-
при ја те ља. Ди ви ли су му се и хри шћа ни и ино вер ни.

По сле оп ште по хва ле Сте фа на и оп штег пор тре ти са ња ње го вог ли ка, 
пи сац пре ла зи на кон крет не по је ди но сти, пи ше о ме сту ње го вог ро ђе ња 
и зе мљи ко ја га је от хра ни ла. Го во ре ћи о Ср би ји, Кон стан тин по ка зу-
је из вр сно зна ње ге о гра фи је (нео бич но за не ко га ко не по ти че из ових 
кра је ва); опи су је руд на бо гат ства и при род не ле по те, опи су је оне ко ји 
ту зе мљу об ра ђу ју (оно ста нов ни штво ко је је због сво је чи сто те и бо го-
бо ја жљи во сти из не дри ло Са ву и Си ме о на) и, нај зад, опи су је до стој ног 
вла да ра. „Др же ћи се прин ци па да го во ри пр во о лич но сти ма, а по том о 
до га ђа ји ма, чи ји су оне твор ци или уче сни ци, Кон стан тин Фи ло зоф, по-
сле опи са срп ске зе мље и ње них ста нов ни ка, да је пор трет чо ве ка чи ји ће 
жи вот при ча ти, да би по том не пре ста но, кроз цео опис, тај пор трет до пу-
ња вао и, на кра ју, по ка зао га у це лом ње го вом им пре сив ном и им по зант-
ном ра сту.“4

Ге не а ло ги ја, тј. ро до слов Не ма њи ћа да је се да би чи та о ци, до бив ши сли-
ку про шло сти, има ли ком пле тан увид у про бле ме са ко ји ма се сва ко днев но 
су о ча вао Сте фан то ком сво је вла да ви не. Сла ве ћи де спо то ве ро ди те ље, Кон-
стан тин пре ла зи на сâм жи во то пис. Већ у пр вим ре че ни ца ма но вог по гла вља 
са зна је се ка ко пи сац ни је од ро ђе ња пра тио од ра ста ње овог вла да ра па су, у 
скла ду с тим, по да ци из нај ра ни јег пе ри о да Сте фа но вог жи во та вр ло оскуд-
ни. Али, оно што не дво сми сле но ис ти че је сте да је све му био са вр шен, би ло 
да је реч о ра то ва њи ма, бе се да ма, умет но сти; чак се и сво јом ле по том ис ти-
цао из над сво јих вр шња ка. 

Де спо то ва вла да ви на опи са на је на дру га чи ји на чин; тон је жи вљи, са 
по ја ча ном емо тив но шћу и ди ја ло зи ма. Ре пре зен та тив на, а ујед но и нај дир-
љи ви ја сце на је сте сва ка ко су срет мла дог Сте фа на са Ба ја зи том, ка да је де-
спот по сле руч ка остао сам у дво ра ни, ли цем у ли це са сул та ном. Упи тан за 
узрок, ре као је: „Го спо да ру, уме сто да ме ко оцр њу је (пред) тво јом мо ћи, 
сам ћу из не ти са гре ше ње мо је, ко је цар ству Тво ме не ки за ме не бе ху са оп-
шти ли ка ко сам од сту пио од слу жбе тво јој др жа ви и да сам друг Угри ма. Ра-
су див ши опет да је ствар не у ме сна, се тих се вас пи та ња, тво је мо ћи и за кле-
тве и до ђох. Ево, жи вот је мој пред Бо гом у тво јој ру ци; шта хо ћеш, учи ни.“ 
Ба ја зит је по сле не ког вре ме на, ди ве ћи се Сте фа но вој сме ло сти и искре но-
сти, од го во рио: „О, ми ли! шта си хтео да успеш са Угри ма? Јер ја сам хтео 
зе мљу узе ти као сво ју. (...) Ко је од оних ко ји вла да ју а (ко ји) при кло ни ше 

4 Ми лан Ка ша нин, Кон стан тин Фи ло зоф, Срп ска књи жев ност у сред њем ве ку, Бе о град, 
1990, стр. 401. 
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гла ву (пред) Угри ма по сти гао што у сво ме го спод ству? (...) Те бе сма трам 
као нај ста ри је га и ва зљу бље но га си на и ја вљам пред сви ма – мо ји ма и ис-
точ ни ма. Јер ко је код ме не у та квој ча сти као ти? Ја сам већ у ста ро сти. За то 
или ћу у бо ју или од бо ле сти умре ти. (...) Мно ги мо ји си но ви ус та ће брат на 
бра та и сва ки од њих сла ће ка те би мо ли о це за по моћ, или са мо за љу бав, а не 
не при ја тељ ство. До че кав ши ово вре ме, одр жа ћеш не са мо сво је кра је ве, не-
го (осво ји ћеш) и дру ге пре де ле око це ле сво је зе мље, и на зва ћеш се ве ли ки 
и пре слав ни вла дар. (...)“5

Као ни је дан наш сред њо ве ков ни пи сац, Кон стан тин Фи ло зоф умео је 
да отво ре ним и јед но став ним ди ја ло гом ство ри пред чи та о цем дра ма тич ну 
сли ку, на лик на сце ну из по зо ри шта. Цар и ва зал – две не по мир љи ве стра-
не спо је не у јед ној тач ки – тач ки ко нач но сти. Свест о смр ти и су о ча ва ње 
са њом мо гу ћи је сиг нал (ну кле ус) чо ве ко вог са зре ва ња; Сте фан Ла за ре-
вић је то спо знао вр ло млад. Ба ја зи то ве ре чи пред ста вља ју ан ти ци па ци ју 
бу ду ћих до га ђа ја и при мер су до бре ор га ни за ци је це ли не. „(...) Ти ме он 
(Кон стан тин) ви ше и леп ше ве зу је пр ве стра не свог де ла са стра на ма по-
след њим, и по ка зу је ка ко пи шу ћи по че так ми сли ка кав ће и крај би ти, а то 
је у не ку ру ку опет ком по зи ци ја.“6 Овим се, на рав но, не оспо ра ва ва жност 
са ве та ко је сул тан да је де спо ту (фор ми ра ње сна жне вој ске и за во ђе ње ап-
со лу ти стич ке вла да ви не), јер су упра во они би ли глав на обе леж ја Сте фа-
но вог упра вља ња др жа вом.

На гла ша ва ју ћи ову сце ну, пи сац је хтео да оста ви ути сак ве ро до стој-
ног би о гра фа и ука же на по себ ност де спо то вог по ло жа ја. У то ну Ба ја-
зи то вих ре чи не ма дис тан це и хлад но ће свој стве не од но су вла да ра и 
под ре ђе ног. Овај ди ја лог је лир ски ин тер ме цо у мо ру ра то ва, по ра за и 
осва ја ња, а исто вре ме но и осве тља ва ње бит них цр та Сте фа но вог ка рак те-
ра – не у стра шив и хра бар, увек се ди рект но су о ча вао са про бле мом. Та ко 
је опи сан и су коб са Та мер ла ном, тј. бит ка код Ан го ре, ка да де спот, ви-
дев ши да је Ба ја зит оп ко љен, три пу та ула зи у бор бу да га спа си. Ње гов 
не у спех Кон стан тин об ја шња ва Бож јом во љом и у пр ви план ис ти че ср ча-
ност свог ју на ка. 

Ве ћи део Жи ти ја об у хва та оно што се у ли те ра ту ри на зи ва исто ри ја би-
та ка и кра ље ва. Мо жда је то би ло сред ство ко јим се пи сац слу жио у гра ђе њу 
Сте фа но вог ли ка, као што је ве ро ват но да је то чи нио у слу жбу иде а ли за ци-
је. Та ко де спот сво јом де сни цом раз го ни и по хи ља ду Ту ра ка и рас те ру је 
ху си те са мо гла сом о пред сто је ћем до ла ску; по пут од лич ног стра те га, у кри-
тич ним тре ну ци ма зна ка ко да по де ли вој ску и ка ко тре ба при ћи не при ја те-
љи ма. С дру ге стра не, скла па са ве зе у пра вом тре нут ку, не же ле ћи не при ја-
тељ ство са над моћ ни ји ма. 

5 Кон стан тин Фи ло зоф, Нав. де ло, стр. 89. 
6 П. По по вић, Нав.де ло.
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То је, у ства ри, дру га бит на цр та ње го вог ка рак те ра – ди пло ма ти ја, 
ко јом је он при до би јао сим па ти је окол них вла да ра. Ово се нај бо ље уоча ва 
на по је ди нач ним при ме ри ма из Жи ти ја: у Ца ри гра ду га цар Јо ван овен-
ча ва де спот ским до сто јан ством због ње го вих „хра брих де ла и до бро стра-
дал них под ви га“; да не би до шло до про ли ва ња брат ске кр ви и на ру ша ва-
ња уну тра шњег ми ра у др жа ви, у јед ном мо мен ту Ву ку да је на упра вља ње 
област. Ка да принц Му са за тра жи њи хо ву по др шку под ве лом по бо жно-
сти и да ре жљи во сти, Сте фан, му дар и про ниц љив, ша ље вој во ду Влат ка да 
ис пи та си ту а ци ју. 

У не ко ли ко на вра та Кон стан тин ве ли ча де спо та као од лич ног вој ско во-
ђу и ве ли ког чо ве ка, ко ји сво јом чвр стом ми ши цом до би ја бит ке, во ди кроз 
ва тру и во ду до ми ра, а из над све га и пре све га, сво јим мо ли тва ма и ми ло ср-
ђем оба сја ва око ло. Ње му сви кли чу и по здра вља ју га уз зву ке тру бе (ана ло-
ги ја са Хри сто вим ула ском у Је ру са лим), он све тли по пут ме се ца ме ђу зве-
зда ма, ње го во ли це и очи зра че нео пи си вом то пли ном... Слу же ћи се ова квим 
ви зу ел ним ефек ти ма, би о граф же ли и да ука же на ве ро до стој ност по да та ка 
и да још ви ше до ча ра Сте фа но ву ве ли чи ну. 

Про све ће ност и ми ло ср ђе

Кон стан тин се, ка ко је на по чет ку већ по ме ну то, ни је за др жа вао са мо 
на опи су ви те шких осо би на де спо то ве лич но сти. По себ ну па жњу по кла ња и 
ње го вом обра зо ва њу, кти тор ству и по бо жно сти, све му оно ме што је оста ло 
као за лог и за вет бу ду ћим ге не ра ци ја ма ка ко да сле де овог вла да ра. 

Хра бро се су о чив ши са бе за ко њем и без вла шћем, по пут му ње уре ђу је 
зе мљу, уки да беш ча шће, по ста вља на че ло прав де и по бо жно сти у пра во су-
ђу7, та ко да „прав да цве та и до но си плод“. По Ба ја зи то вом са ве ту, оне ко ји 
су све из гу би ли (због не ве ре или ло шег слу же ња) ни је ка жња вао, већ их „по-
ста вља ше на пр во до сто јан ство и по што ва ње па ма кар да су би ли у бед ним 
при ли ка ма – да се ни шти не ли ше ме ста ота ча ско га (...). Јер пре ма суд би на-
ма бо жа стве ним го во ра ше о они ма ко ји су са гре ши ли – да не тре ба да бу ду 
два пут ка жње ни.“8

Иако ус по ста вља од ре ђе ну др жав ну и дру штве ну хи је рар хи ју (ни ко се 
ни је мо гао удо сто ји ти да са гле да ње го ве очи), Сте фан се не ода је пи ћу и 
блуд ном жи во ту, већ жи ви ча сно, сле див ши Бож ја и Хри сто ва на че ла. Ње му 
ни је стра но да сâм, без ика кве за шти те и по мра ку, при ла зи си ро ти њи да-
ру ју ћи ми ло сти њу; не се бич но по ма же ма на сти ре и мо на хе по кла ња ју ћи им 

7 Де спот Сте фан Ла за ре вић, Књи жев ни ра до ви, при ре дио Ђор ђе Три фу но вић, Бе о град, 
1979, стр. 63.

8 Кон стан тин Фи ло зоф, Нав.де ло, стр. 99. 
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нај ску по це ни је да ро ве. Све ове по је ди нач не су сре те и до га ђа је Кон стан тин 
Фи ло зоф осли ка ва пре ци зно и до де та ља, по пут је ван ђе ли ста, ко ји ма је био 
циљ да на ро ду при бли же де лат ност Хри сто ву. Ни ње му (Кон стан ти ну) ова 
„тех ни ка“ ни је би ла стра на.

Ако се ма ло бо ље осмо тре чи ње ни це и на чин пи шче вог из ла га ња, уоча-
ва ју се из ве сне пра вил но сти – по пут сли ка ра ко ји на плат но на из ме нич но 
ста вља цр ну и бе лу бо ју, та ко је и ово Жи ти је са ста вље но из ни за кон траст-
них од но са: рат – мир, тј. по бе да – по раз, ру ше ње – гра ђе ње, са мо стал ност 
– ва зал ство, па ана ло шки мо же мо из ве сти још јед ну опо зи ци ју: де спот пред 
на ро дом – Сте фан у цр кви. 

На том све том ме сту, у хра му Го спод њем, чо век се осе ћа нај бли жи Бо гу 
и нај за шти ће ни ји, али и нај ра њи ви ји исто вре ме но, јер се су о ча ва са са мим 
со бом. Пред на ро дом не у стра шив и хра бар, а пред Бо гом гре шан и не до-
сто јан, Сте фан до пу шта да га емо ци је пре пла ве: на Ве ли ки че твр так, у то ку 
бо го слу же ња, оне кул ми ни ра ју; де спот по чи ње да ри да и да се ка је због гре-
хо ва (при се ћа се кри ви це ко ју је по чи нио сре бре нич ким ру да ри ма). У ова-
квим та на ним за па жа њи ма Кон стан ти на Фи ло зо фа от кри ва се Сте фа но ва 
осе ћај на, искре но по бо жна и људ ска при ро да.9 

Од тог тре нут ка, ка ко бе ле жи би о граф, он по ста је да ре жљи ви ји пре ма 
убо ги ма, гра ди цр кве, да је при ви ле ги је гра ђа ни ма, а 1407. го ди не по чи ње да 
зи да „мол чал ни цу“ – сво ју за ду жби ну, Ма на си ју. 

О Сте фа но вом гра ди тељ ству и ви зи ји ко јом је оста вио за со бом све 
сво је прет ход ни ке чи та мо у де ло ви ма по све ће ним Бе о гра ду, на ко ји пи сац 
обра ћа по себ ну па жњу. Ства ра ју ћи пред очи ма иде ал ну сли ку гра да, чи та-
о ци сти чу ути сак о по сто ја њу ра ја Бож јег на зе мљи, чи ји је тво рац упра во 
бла го че сти ви де спот. Го во ре ћи о сед мо вр хом гра ду, Кон стан тин га упо ре-
ђу је са Је ру са ли мом, од но сно Си о ном: „(...) од сви ју окол них зе ма ља не пре-
ста но из да на у дан по че ше до ла зи ти (ста нов ни ци) и убр зо се тај град ве о ма 
гу сто на се ли. Али уко ли ко ве ћи би ва ше, уто ли ко се ду го ру ки (тј. де спот) не 
на си ћи ва ше. Њи ма још и од сво јих зе ма ља пре пи са, са бра и на се ли (га), као 
Је ре ми ја не кад у Је ру са лим.“10 

Све ово је од ли ка Сте фа но вог обра зо ва ња и про све ће но сти. Он је, ако 
се та ко мо же ре ћи, но си лац мо дер не ми сли и са вр шен по зна ва лац умет но-
сти, ре то ри ке и оби ча ја. 

Иако у пр ви план ста вља де спо то во ис ти ца ње у ра то ва њу и ру ко во ђе њу 
др жа вом, Кон стан тин Фи ло зоф ни ка ко не за не ма ру је ни овај дру ги аспект 
– про све ће ност и по бо жност. То су, уоста лом, два по ла јед не ег зи стен ци је, 
нео п ход на за ус по ста вља ње рав но те же и хар мо ни је у гра ђе њу јед ног та квог 
ли ка ка кав је Кон стан ти нов де спот Сте фан. 

9 Де спот Сте фан Ла за ре вић, Нав. де ло, стр. 126.
10 Кон стан тин Фи ло зоф, Нав. де ло, стр. 102. 
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За кљу чак

Ве ли ко је пи та ње, као што је и ве ли ка за го нет ка сле де ће: шта чи ни лик 
де спо та Сте фа на то ли ко осо бе ним и зна чај ним, што је и до да на шњег да на 
бит на те ма ка ко кри ти ча ра, те о ре ти ча ра и на ро чи то исто ри ча ра књи жев но-
сти, та ко и мно гих ства ра ла ца?

Да би се ова ве ли ка ак ту ел ност мо гла од го нет ну ти, по треб на су ви ше-
стру ка ис тра жи ва ња ко ја би осве тли ла лик и де ло овог све тле ћег де спо та без 
ка нон ске кру не све ти те ља. Кон стан тин Фи ло зоф је онај ко ји је нај ви ше учи-
нио да се не са мо по твр ди та кав сред њо ве ков ни ви тез и пе сник, већ је, на 
не ки на чин, тво рац овог нео бич ног књи жев ног ли ка, де спо та и др жав ни ка 
по сле нај ве ћег сло ма срп ске др жа ве и срп ског на ро да.

Аутен тич ност ко ја кра си Жи ти је де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа Кон-
стан ти на Фи ло зо фа је сте јед на од нај ве ћих вред но сти пи сца и глав ног ју на-
ка, ако се има у ви ду пот пу на бли скост и при ја тељ ство из ме ђу ове дво ји це 
ко ја су обе ле жи ла пр ву по ло ви ну XV ве ка. Иако нај пре исто ри чар, ово де ло 
Кон стан тин ни је пи сао су во пар но, са чи ње ни ца ма ко је би основ ну есте ти ку 
јед ног књи жев ног де ла по кло пи ле, већ је исто рич ност и ве ро до стој на хро-
нич ност да ла са мом де лу, а и ли ку де спо та Сте фа на ди на ми ку и „кре та ње“. 
Ми лан Ка ша нин пи ше о том ши ро ком про гра му Кон стан ти но вог Жи ти ја, 
са мим тим о ши ри ни са мог де спо та Сте фа на, о на дах ну том зна њу из мно-
гих обла сти: исто ри је, по ли ти ке, еко но ми је, при вре де и по љо при вре де, ру-
дар ства, ет но ло ги је и ан тро по ло ги је, ра то ва ња и су ђе ња, као што зна ча јан 
до при нос оста вља и оно што је ду хов на лич ност де спо то ва – од је зи ка до 
пра вог пе сни штва. Чи ни се по не кад да све што је Сте фан по чи њао или за вр-
ша вао, ра дио је као из у зе тан умет ник – пе сник или сли кар, али са зна чај ним 
та лен том, са Бо жи јим да ром.

Та ди на ми ка вред но сти, као ни јан си ра ње пор тре та, не за вр ша ва се у 
то ку не ког под ви га де спо то вог, већ се до пу њу је но вом им пре сив но шћу из 
да на у дан, из по гла вља у по гла вље. То пли на то га ду хов ног „ра ста“ („вер ти-
кал ног уз ра ста ња“, ка ко би ре као Јо ван Ма јен дорф), из ви ре из сва ке ре чи 
Кон стан ти но ве. И, не би се мо гло ре ћи да је лик у Жи ти ју иде а ли зо ван, или 
да је то су бјек тив ни став ауто ра, као не ког ко је ти ме прав дао го сто прим-
ство на дво ру и у са мој др жа ви. Ту ма чи овог спи са че сто се сла жу да је он 
пи сац са цр но – бе лом стил ском ори јен та ци јом; Ср би су ису ви ше по зи тив-
ни (на ро чи то де спот), оста ли (Тур ци, нај пре) да ти са ма ло сна ге и људ ско-
сти. То се мо же узе ти по ло вич но, има ју ћи у ви ду оп ште при хва ћен ство рен 
став пре ма де спо ту у це лој та да шњој Ср би ји. 

По по врат ку са јед не од мно го број них ми си ја, Кон стан тин бе ле жи ова кав 
де спо тов при јем: „Кнез Сте фан опет оде у сво је ота ча ство и до ђе сво јој ку ћи 
ча шћу укра шен, не са мо од ово га (ца ра) не го и од сви ју ње го вих ве ли ка ша,  
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и кроз це лу др жа ву ње го ву и од сви ју на ро да ко је Исма иљ ћа ни ба ци ше под 
сво је но ге; (био је) ди ван и по ча ство ван љу ба вљу од сви ју њи хо вих, а сви хри-
шћа ни су из ду би не ср ца мо ли тве уза ши ља ли, што Го спод уз ви си рог иза бра-
ни ка сво га.“11

На зи ва ју ћи га „бла го че сти вим“ го спо да ром, Кон стан тин на го ве шта ва то-
пло и пле ме ни то об лич је Сте фа но вог ли ка, чи ја љу бав кра си хри шћан ску, тј. 
пра во слав ну при пад ност, као што је то пра во вер је и љу бав нај ја ча ње го ва вр-
ли на ко јом је „осва јао“ ка ко при ја те ље, та ко и не при ја те ље. Ода тле по ти че ње-
го ва пра вич ност, хра брост и ми ло ср ђе, ода тле по ти че ње гов све вре ме ни лик. 

Кон стан тин за вр ша ва Жи ти је упра во да ју ћи нај ви ше што чо ве ка по пут 
де спо та Сте фа на кра си: да је био не ки но ви Да вид, нај крот ки ји; го сто љу бив 
као во ђа (Аврам), по ле по ти дру ги (Јо сиф), „ме сто пше ни це зла то да ва ше“; 
рат ник у по бе до но сним бор ба ма по пут Сам со на, нај бо љи узор. Био је дру ги 
Јов, „бо гат у да ва њу, то че ћи сви ма без за ви сти“12; по знат ро ду по за го нет но-
сти сво јих очи ју, ко ја је слич на сун цу и сун ча ној све тло сти. Сте фан је гла ва 
све тло и за бра ни ма. Ње го ва смрт је опи са на као цвет ко ји ра но пре цве та и 
от пад не. Кон стан тин тра жи од Бе о гра да да опла ку је гу би так Сте фа на као 
сво ју по там не лост.

По твр да ове вред но сти и уза јам не љу ба ви је сте и ри да ње це лог срп ског 
ро да због пре ра не Сте фа но ве смр ти. 

А по твр да вред но сти са мог Жи ти ја је сте тра ја ње кроз ве ко ве, као и жи-
во ин те ре со ва ње за Кон стан ти на Фи ло зо фа, пи сца и на уч ни ка ко ји је као 
рет ко ко умео да слу ша и да по у чи.
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Se na MI HA I LO VIĆ MI LO ŠE VIĆ 

LI TE RARY CHA RAC TER OF THE dE SPOT STE FAN 
LA ZA RE vIĆ IN THE LI vES OF CON STAN TI NE  

PHI LO SOP HER

Sum mary

Li ves of the De spot Ste fan La za re vić of Con stan ti ne Phi lo sop her is, as the aut hor 
says, the first exam ple of se cu lar bi o graphy in the old Ser bian li te ra tu re. By aspi ring 
af ter the pre ci se ness of hi sto ri ans, and with styli stic tra di tion of me di e val bi o grap-
hers, Con stan ti ne’s work re pre sents a fi nal sta ge in the de ve lop ment of our old bi o-
grap hi es from ha gi o grap hi es to ward the hi story. The aut hor puts in the cen tral plan 
the per so na lity of de spot Ste fan with all its con trasts, wis dom and cha rity, pa tro na ge 
and en lig hten ment, and cru elty and firm ness in the strug gle we re emp ha si zed. 

The wri ter re vi ves his tel ling by the plenty of per so na li ti es and events, espe-
ci ally cho sen epi so des, and bac kgro und of hi sto ric events. Thus, his sen se for the 
de tail is be ing ex pres sed, and the fi gu re of de spot Ste fan, ideal ru ler, re ma ins the 
cha rac te ri stic li te rary cha rac ter of me di e val li te ra tu re.

Key words: de spot Ste fan La za re vić, Con stan ti ne Phi lo sop her, Li ves, por tra it, 
cha rac ter, li te rary pro ce e ding. 

Рад је пре дат 21. ма ја 2012. 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.





Ја сми на АХ Ме ТА ГИћ*

МИ ТО МА ХИ ЈА МИ ЛА ДИ НА ШЕ ВАР ЛИ ЋА: 
КО СОВ СКИ БОЈ У СРПСКОЈТРИЛОГИЈИ **

Ап стракт: Срп ска три ло ги ја Ми ла ди на Ше вар ли ћа раз об ли ча ва на-
ци о нал не ми то ве, што се укла па у ауто ров зах тев за по ли тич ким ан га жма-
ном умет но сти, ис ка зан нај ви ше у дра ми Змај од Ср би је. Ком па ри ра ње 
три ју дра ма и њи хо вог од но са са еп ском пе смом омо гу ћа ва нам увид у 
ми то ма хиј ски про цес овог ауто ра. Трет ман драм ске рад ње у Ше вар ли ће-
вој три ло ги ји, од но сно ари сто те лов ског на че ла ужи вља ва ња, а на ро чи то 
на че ло ис пи ти ва ња јед ног дру штве ног си сте ма с тач ке гле ди шта дру гог пе-
ри о да, сме шта Ше вар ли ће ве дра ме у бли зи ну еп ског по зо ри шта. Ис пи си-
ва њем апо криф не вер зи је исто риј ских зби ва ња на сна зи је пост мо дер но 
раз у ме ва ње исто ри је као кон струк ци је и ин тер пре та ци је.

Кључ не ре чи: ко сов ски мит, еп ска пе сма, де ми то ло ги за ци ја, по ли тич-
ко по зо ри ште, еп ско по зо ри ште, хро но топ, ка и рос, драм ски су коб. 

Ма ло је ко ји исто риј ски до га ђај до био то ли ко об ра да у срп ској дра ми 
као Ко сов ски бој1, ко ји је та ко пре суд но обе ле жио на ци о нал ни мен та ли тет, 
са мо ре пре зен та ци ју и од нос пре ма све ту, а ак ту е лан је још и да нас. Од Ми-
ло ша Оби ли ћа Јо ва на Сте ри је По по ви ћа (1828), пре ко дра ме Ми ла на Цве-
ти ћа Ла зар (1889), до Бо ја на Ко со ву Љу бо ми ра Си мо ви ћа (1988), Ше вар-
ли ће ве Срп ске три ло ги је, Је ли би ло кне же ве ве че ре? Ви де Ог ње но вић (ма да 
је ов де Ко сов ски бој по стра ни од цен трал них зби ва ња), ко сов ска ле ген да 

* Ви ши на уч ни са рад ник, ван ред ни про фе сор, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/
Ле по са вић, ja ca.a@e u net.rs

** 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 Не ула зе ћи ду бље у раз ли ко ва ње тер ми на бит ка и бој, на по ми ње мо да ко ри сти мо тер-
мин Ко сов ски бој због ње го ве уоби чај не упо тре бе у еп ској пе сми и на род ном пре да њу, 
ко ји су у осно ви Ше вар ли ће вих дра ма.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012

УДК 821.163.41.09-2 Шеварлић М.
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би ла је не пре су шан из вор драм ске ин спи ра ци је2. Ме њао се, ме ђу тим, у за ви-
сно сти од исто риј ских и по ли тич ких при ли ка, од но сно иде о ло ги је вре ме на 
и ауто ра, а сва ка ко и раз во ја драм ског књи жев ног ро да, од нос пре ма те ми, 
дра ма тур ги ја, цен трал ни драм ски су коб.

Срп ску три ло ги ју Ми ла ди на Ше вар ли ћа чи не Про паст цар ства срп ског, 
Ко со во и Змај од Ср би је, ко је се и те мом, и идеј ним, и дра ма тур шким ре ше-
њи ма (по на вља ње по је ди них епи зо да, ујед на че но пред ста вља ње исто риј ских 
лич но сти кроз све три дра ме, све ден драм ски су коб) пре ли ва ју јед на у дру-
гу и чи не чвр сту це ли ну. За пра во је сва ка од њих ва ри ја ци ја исте, ко сов ске 
те ме, по сма тра не из три пе ри о да, прет ко сов ског, ко сов ског и по ко сов ског, 
ка ко се уоби ча је но на зи ва ју и ци клу си на род не епи ке, ко ји су зна чај но ути-
ца ли на Ше вар ли ће ву три ло ги ју. О при кла ња њу на род ној пе сми, у ис пи си-
ва њу сво је вер зи је ко сов ске ле ген де, аутор и сам оста вља тра го ве: увод ним 
сти хо ви ма сва ке од ових дра ма, до слов ним ци та ти ма и си жеј ним ре ше њи ма, 
што је нај о че вид ни је у дра ми Ко со во, ко ја пра ти ре до след зби ва ња при су-
тан у на род ној тра ди ци ји. С јед не стра не, та кав је из бор при пре мљен го то во 
пот пу ном не по зна то шћу исто риј ских чи ње ни ца о Ко сов ском бо ју; упра во 
је на род на епи ка од го вор на за ши ре ње овог ми та и ње го во уз ди за ње на ни-
во на ци о нал ног иден ти те та, иако се раз вио из умет нич ке књи жев но сти3. С 
дру ге стра не, то је са свим од го ва ра ло идеј но сти Ше вар ли ће ве дра ме, ко ја 
по чи ва на де ми сти фи ка ци ји ли ко ва и до га ђа ја из вре ме на Ко сов ске бит ке. 

На ста нак Ше вар ли ће вог Ко со ва (1988) го то во се по кла па са обе ле жа-
ва њем ју би ле ја шест ве ко ва од Ко сов ског бо ја, чи ји ће на чин про сла вља ња 
(пре све га га зи ме стан ски ми тинг) сим бо лич ки на ја ви ти гра ђан ски рат у 
бив шој Ју го сла ви ји. Сва ка ко је дух вре ме на с кра ја осам де се тих обе ле жио 
и ре ми то ло ги за ци ју у по ли тич ком жи во ту и по тре бу да се она рас крин ка. 
Оба про це са (и ре ми то ло ги за ци ју и де ми то ло ги за ци ју) мо же мо за па зи ти и 
у окви ри ма но ве срп ске исто риј ске дра ме, уко ли ко упо ре ди мо пр ву вер зи ју 
Бо ја на Ко со ву Љу бо ми ра Си мо ви ћа, на ста лу исте, 1988. го ди не, ком па ти-
бил ну он да шњим хи пер бо лич ким афир ма ци ја ма на ми ту за сно ва не срп ске 
исто ри је, са дра ма ма Је ли би ло кне же ве ве че ре? Ви де Ог ње но вић и дра ма ма 
Ми ла ди на Ше вар ли ћа.

Са из у зет ком Ко со ва, где је су коб ја сно по ста вљен и ди на ми чан, у Срп-
ској три ло ги ји ско ро да не по сто ји су коб ко ји омо гу ћа ва драм ску рад њу. 
Дру гим ре чи ма, и по ред су прот ста вље них мо ти ва око ко јих се гру пи шу 

2 Пот пу ни ји увид у дра ме о Ко сов ском бо ју ви ди у: Бран ко Бр ђа нин, Ко со во и но ва срп-
ска исто риј ска дра ма, Ис точ но Са ра је во, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2007.

3 „Ко сов ска ле ген да је за по че ла да се ства ра у ста рој књи жев но сти, а не у на род ној. Њен 
ко рен је у кул ту кне зу Ла за ру, ко ји је на стао од мах по сле Ко сов ске бит ке (…).“ (Ђор-
ђе Сп. Ра до ји чић, Књи жев на зби ва ња и ства ра ња код Ср ба у сред њем ве ку и у тур ско 
до ба, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска,1967, стр. 214)
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ли ко ви, је два да по сто ји про тив те жа цен трал ном то ну ко ма да. То ја сно 
ука зу је да је основ на Ше вар ли ће ва на ме ра би ла кри ти ка, де ми сти фи ка ци ја 
исто ри је уте ме ље не на ми ту, али и ко сов ског ми та по се би. То је у исти мах 
и осо бе ност ко ја ове дра ме раз ли ку је од де ми сти фи ка ци је по ли тич ких зло у-
по тре ба ми та ко ју је пред у зе ла Ви да Ог ње но вић. За ин те ре со ва на пре све га 
за ути цај про шло сти на ак ту ел но вре ме, аутор ка по ка зу је ка ко је мит до би-
јао цен трал ну уло гу у исто риј ским зби ва њи ма и ка ко је зло у по тре бља ван. Је 
ли би ло кне же ве ве че ре? не по ри че, ма кар те о рет ску мо гућ ност, да се мит на 
дру га чи ји на чин ин кор по ри ра у на ци о нал ну свест. За раз ли ку од ове, Ше-
вар ли ће ве дра ме су ми то ма хиј ске – у њи ма се сам мит по ка зу је као ла жан, те 
обра ћа ње ми ту као по губ но. У том сми слу Ше вар ли ће ва дра ма пред ста вља 
су про тан пол пр вој вер зи ји Ко сов ског бо ја Љу бо ми ра Си мо ви ћа – ове су дра-
ме на две ма раз ли чи тим иде о ло шким по зи ци ја ма, док је дра ма Ви де Ог ње-
но вић ли ше на иде о ло ги је (ако иде о ло ги ју по сма тра мо ис кљу чи во као укуп-
ност ми шље ња, кон струк ци ја, иде ја ко је обе ле жа ва ју од ре ђе ну дру штве ну 
ску пи ну) и пред ста вља све до чан ство о оној уни вер зал ној вред но сти умет но-
сти ко ју је Ше вар лић у Зма ју од Ср би је екс пли цит но до вео у ве зу са по ли тич-
ким ан га жма ном, а Љу бо мир Си мо вић тек дру гом, по пра вље ном вер зи јом 
сво је дра ме на сто јао да осло бо ди иде о ло шких ма три ца. 

У Ко со ву4 основ ни драм ски су коб за сни ва се на од но су кне за Ла за ра и ње-
го вог вој ско во ђе Ви то ми ра, док су дру ги ли ко ви рас по ре ђе ни на јед ну од ове две 
по ла ри зо ва не стра не, у дра ми ко ја сво јом струк ту ром пра ти епи зо де еп ског 
ци клу са, а не ке од њих, као што је ухо ђе ње тур ске вој ске Ива на Ко сан чи ћа 
и Ми ло ша Оби ли ћа, кне же ва кле тва, или на сто ја ње кне ги ње Ми ли це да сво га 
бра та, Бо шка Ју го ви ћа, од вра ти од уче шћа у Ко сов ском бо ју, пред ста вље не 
су ин кор по ри ра њем де ло ва од го ва ра ју ће еп ске пе сме у дра му. Мо то (на род на 
лир ска по пев ка), као и след до га ђа ја у дра ми, ак ту а ли зу ју еп ски ко сов ски ци-
клус. Ди да ска ли је та ко ђе упу ћу ју на на род ну пе сму – сце на ко ја при ка зу је су коб 
из ме ђу срп ских ве ли ка ша, већ име но ва њем („Кра ље ви се оти мљу о цар ство“), 
али и са др жа јем, алу ди ра на еп ску пе сму Урош и Мр њав че ви ћи, што је пот пу-
ни је те ма ти зо ва но у пр вом де лу Ше вар ли ће ве три ло ги је Про паст цар ства 
срп ског. Осим Ла за ре ве ћер ке Оли ве ре, ко ја је љу ба вљу ве за на за Ви то ми ра, 
сви оста ли ли ко ви пред ста вља ју по ро дич но (кне ги ња Ми ли ца, син Сте фан 
Ла за ре вић и да ди ља), или по ли тич ко окру же ње кне за Ла за ра, ко је сво јим 
по на ша њем и ста во ви ма ко ре спон ди ра ју на ку. У цен тру па жње је вла дар-
ска по ро ди ца, од но сно сам кнез Ла зар и по лу ге ње го ве вла сти (ислед ни ци 
у там ни ци), а Ла за рев су коб са срп ским го спо да ри ма (Мар ко Мр њав че вић, 
Вук Бран ко вић, Тврт ко I Ко тро ма нић, Ан дри ја Гро па, Кон стан тин Дра гаш, 
Ђу рађ Стра ци ми ро вић-Бал шић) не но си драм ски по тен ци јал, већ је са мо 

4 http://www.rast ko.rs/dra ma/sa vre me na/se var lic/se var lic_ko so vo.html
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до дат ни ма те ри јал у дра ми ко јим се об ја шња ва ју узро ци ко сов ског по ра за. 
Дру гим ре чи ма, сце на у ко јој се Ла зар са ста је са срп ским го спо да ри ма от-
кри ва не сло гу, њи хо ве те ри то ри јал не пре тен зи је и по ли тич ке прин ци пе на 
ко ји ма по чи ва власт у сред њо ве ков ној Ср би ји, али ни је по свом ка рак те ру 
драм ски су коб ко ји по кре ће рад њу. 

У Ше вар ли ће вом Ко со ву нај ви ше је про бле ма ти зо ван вла дар, сам кнез 
Ла зар, и ње го ва др жав на по ли ти ка. Основ на иде ја сим бо лич ки је са же та у 
сце на ма ко је дра ми да ју оквир ну фор му – на по чет ку се при ка зу је лоп та ње 
кне за Ла за ра у по ро дич ном ам би јен ту, а на кра ју, он др жи сво ју гла ву у ру ци, 
као што је др жао лоп ту. На упе ча тљив на чин Ше вар лић са оп шта ва оно што 
и у це лом то ку сво је дра ме: ко се лоп та у не вре ме, игра се са сво јом гла вом. 
Су штин ски про блем, ме ђу тим, про из и ла зи из не а де кват ног по на ша ња на-
род ног во ђе, чи ја је не флек си бил ност, не ра зум ност и не спо соб ност да чи-
ње ни це по сма тра у ка у за ли те ту и ши рем кон тек сту, већ их узи ма изо ло ва но, 
опа сна за на род ко ли ко и по сто ја ње спо ља шњег не при ја те ља, ако не и ви ше.

По пут Ви де Ог ње но вић, ко ја у сре ди ште сво је дра ме Је ли би ло кне же-
ве ве че ре? по ста вља про сла ву пет сто го ди шњи це Ко сов ског бо ја, и Ше вар лић 
у сре ди ште по ста вља ју би леј ко ји обе ле жа ва ју са ми ко сов ски ју на ци – го ди-
шњи цу по бе де у бо ју на Ду бра ви ци. Зна че ње ко је за њих има бој на Ду бра ви-
ци омо гу ћа ва да се у вре ме ну Ко сов ске бит ке иш чи та на ше до ба: пре це њен 
је је дан мар ги на лан до га ђај, чи ји је сми сао фал си фи ко ван. Су де ћи по Ше вар-
ли ће вој дра ми, та кво по на ша ње пре суд но обе ле жа ва срп ску исто ри ју и до би-
ја ар хе тип ске ди мен зи је. Про сла вља ју ћи ми но ран до га ђај, из гу бље ну бит ку, 
као по бе ду епо хал них раз ме ра, кнез Ла зар, иако ли шен ши ре пер спек ти ве, 
јер су ди са мо из свог вре ме на, у та зби ва ња упи су је и де ло ва ње ви ше си ле, од-
ре ђу ју ћи Бо га за сво га пу то во ђу5, чи ме при гра бљу је ње гов ауто ри тет и уки да 
про стор сум ње у ко лек ти ву. При том, по твр да ре ал но сти о бо ју на Ду бра-
ви ци на ла зи се у ле то пи сним књи га ма, чи ји је на чин пи са ња – дик ти ра ње у 
пе ро ле то пи сцу оних вер зи ја до га ђа ја ко је од го ва ра ју ак ту ел ним ин те ре си ма 
вла сти – пре до чен и у дра ми Про паст цар ства срп ског. Та ко се про сла вља 
ју би леј јед ног по ра за, о ко ме ле то пи сне књи ге све до че као о по бе ди, а од са-
вре ме ни ка се зах те ва да сво ју пред ста ву о ствар но сти уса гла се са ле то пи сном 
вер зи јом. Бој на Ду бра ви ци по ста је си му ла крум, чи ме Ше вар лић су ге ри ше 
исто ве тан ста тус Ко сов ског бо ја у на шем вре ме ну. Кнез Ла зар на гла ша ва да 
га во ди уну тра шњи глас, али ка ко не ви ди мо у дра ми и ку да га во ди, ни ти да 
је уоп ште усред сре ђен на др жав не про бле ме и кон сул то ва ње „уну тра шњег 

5 „Бо жан ска вар ни ца је, да кле, у на ма, и ако по се ду је мо моћ да је за па ли мо у пла мен, 
та да ни зве зде у сво јим пу та ња ма не мо гу осу је ти ти на ше на по ре да до стиг не мо циљ 
сво јих стре мље ња. За то се мо лим Го спо ду Све ви шњем да ме и да ље во ди ци љу ко ји је 
за ме не и ову зе мљу од ре дио“. (Ми ла дин Ше вар лић, Ко со во, http://www.rast ko.rs/dra-
ma/sa vre me na/se var lic/se var lic_ko so vo.html)
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гла са“, већ се игра лоп том док му Ви то мир до но си ло ше ве сти, Ше вар ли ћев 
кнез Ла зар за пра во сво је хте ње про гла ша ва Бо жи јом во љом. О то та ли тар ном 
устрој ству Ла за ро ве вла сти све до чи и укла ња ње Ви то ми ра оно га ча са ка да 
овај не при ста је на лаж ко ја је по ста ла ко лек тив на исти на. По што твр ди да 
је бит ка на Ду бра ви ци би ла по раз, Ви то мир за све га не ко ли ко тре ну та ка би-
ва пре о бра жен из ју на ка у из дај ни ка. Тор ту ра ко ју из др жа ва у там ни ци – а 
ре пре са ли је су пра ће не ислед нич ким мо но ло зи ма, по на вља ним у струк ту ри 
дра ме и от кри ва ју свој ме ха нич ки ка рак тер, до бро уигра ну уло гу – по твр ђу-
је да Ви то ми ров слу чај ни је ни ка кав пре се дан, већ уоби ча јен на чин на ко ји 
функ ци о ни ше про ду же на ру ка вла сти, од но сно си ла на ко ју се то та ли тар на 
власт осла ња. 

Цен трал ни су коб у дра ми иза зван је раз ли чи тим прин ци пи ма ко је оли ча-
ва ју ка рак те ри: на су прот Ви то ми ру, ко ји зах те ва прак тич ност и ра зум ност, 
узи ма ње у озбир истин ских по тре ба и мо гућ но сти др жа ве, сто ји кнез Ла зар, 
ори јен ти сан на про шлост и слеп за зби ва ња у са да шњо сти, са сво јим илу зи ја-
ма и аути стич но шћу, де ма го ги јом и ма ки ја ве ли змом. Тром и не флек си би лан, 
Ше вар ли ћев кнез Ла зар ка ска за до га ђа ји ма (тек на вест да су тур ске тру пе 
за у зе ле Ко со во, он ка же да је „вре ме да от поч не мо са пре го во ри ма“6). Ње го-
ви су до ви су апри ор ни у од но су на ствар на зби ва ња – та ква је и ње го ва сли ка 
о се би, уте ме ље на на про шло сти, око шта ла, не про ве ра ва на ствар но шћу. 

Ми ла дин Ше вар лић ко ри сти и би блиј ске ци та те за ка рак те ри за ци ју Ла-
за ре вог ли ка – у ње го вом су го во ру при сут ни Да ви до ви псал ми, Књи га про по-
вед ни ко ва, по је ди ни ста во ви је ван ђе ља, чи ме се аутор по и гра ва са све тач ком 
уло гом ко ју је Ла зар до био на кон Ко сов ског бо ја. Тех ни ком ци та та ства ра се 
ду хов на ат мос фе ра око ју на ка, али се ис по ста вља, услед ве ли ке дис кре пан це 
из ме ђу ње го вих ре чи и по сту па ка, да је кнез Ла зар де ма гог, и да ње го ва осла-
ња ња на Би бли ју слу же про из вод њи фло ску ла. Иза уз ви ше них исти на кри је се 
флек си би лан мо рал: за свој не мо рал кнез Ла зар при ба вља али би у ве ро ва њу 
да са мо „пре чи шће на, кон ден зо ва на ствар ност има пра во да се ствар но шћу 
на зо ве“, а то је ствар ност ле то пи са и на род ног пре да ња, сат ка на од ле ген ди, 
не и сти на и ко лек тив них же ља, из че га про из и ла зи да исто ри ја, ко ја при па да 
„под руч ју при ви да или про из вољ но сти“, а је ди ни је про стор ствар ног жи во-
та, мо же оста ти про стор не мо ра ла. У ци љу на ме та ња сво је во ље кнез Ла зар 
се по зи ва на ауто ри тет све те књи ге; ци та том из Књи ге про по вед ни ко ве („има 
вре ме пла чу и вре ме сме ху“) афир ми ше ре ла ти ви зам: чи ње ни ца да све му има 
вре ме, Ше вар ли ће вом ју на ку слу жи за ус по ста вља ње вла сти тих кри те ри ју ма, 
те вре ме не по сред но пред Ко сов ски бој про гла ша ва „вре ме ном игра ња“. Сто-
га је, као и због ма ни пу ли са ња на ро дом, ко ме пре но си ла жну ин фор ма ци ју 
о до го во ру свих срп ских вла да ра, од го во ран за кр во про ли ће. Кнез Ла зар се 
ко ри сти свим сред стви ма у во ђе њу сво је по ли ти ке – су ро во шћу, лу кав ством,  

6 Исто.
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ма ни пу ли са њем; са мо га ма њак вре ме на, услед не по сред не опа сно сти од Ту-
ра ка, спре ча ва да на исти на чин, као са по бе ђе ним Ни ко лом Ал та ма но ви ћем, 
ко јег је осле пео, по сту пи са Мар ком Мр њав че ви ћем и Кон стан ти ном Дра га-
шем; јед на ко тре ти ра не при ја те ље и „при вид не не при ја те ље“, а та кво по сту-
па ње ука зу је на то та ли тар ну вла да ви ну. Из ње го ве па ра но ич не ре ак ци је – Ви-
то ми ро ву су ге сти ју да се по ве жу са дру гим срп ским вла да ри ма од мах раз у ме ва 
као узур па ци ју – за кљу чу је мо и ко ли ко др жи до вла сти. 

Ми ла дин Ше вар лић раз об ли ча ва по на ша ње ко сов ских ју на ка, а пре 
свих кне за Ла за ра, за ко јег свет из над по сто је ћег ни је свет ви ших вред но-
сти, већ свет ко ји спа ва у ста рим књи га ма, „у пе пе лу спа ље них би бли о те ка и 
у сно ви ма“. Свет ко ји ле жи у пе пе лу не мо же се ре кон стру и са ти ни на је дан 
на чин, и по што о се би не мо же све до чи ти, у ње га се мо же упи си ва ти оно 
што од го ва ра вла дар ским ин те ре си ма. На сна зи је пост мо дер но раз у ме ва ње 
исто ри је као кон струк ци је и ин тер пре та ци је. Ко лек тив на исти на о бо ју на 
Ду бра ви ци на ста ла је пра жње њем се ћа ња ње го вих са вре ме ни ка и уче сни ка 
и ис пу ња ва њем пра зног ме ста фал си фи ка том. У том је сми слу Ше вар ли ће ва 
дра ма апо криф на вер зи ја зби ва ња из вре ме на Ко сов ског бо ја, ко ја ука зу је 
на ста тус Ко сов ског бо ја у са вре ме но сти. На то алу ди ра ју и се ман тич ке и 
стил ске осо бе но сти на шег вре ме на при сут не у ди ја ло зи ма ли ко ва, као што је 
по ми ња ње на па ће ног срп ског на ро да и зах тев ко ји ис по ру чу ју јед ни дру ги ма 
– да се бу де на ви си ни исто риј ског за дат ка. Кроз ју на ка ко ји је у исти мах 
вас пи тач кне же вог си на и хо но рар ни му чи тељ у там ни ци, те ма ти зу је се ста-
тус, др жа ње и ква ли тет ин те лек ту а ла ца у Ср би ји де ве де се тих, као што се са-
ти ри из ла же на став ни про грам и под ми тљи вост слу жбе ни ка.

Ше вар лић де ми сти фи ку је сми сао ко сов ског ми та, а са њим и дру ге на-
ци о нал не ми то ве ко ји су пре мре жи ли срп ску исто ри ју и део су са вре ме ног 
по ли тич ког ам би јен та, од но сно око шта ле ста во ве ко ји се упор но по на вља ју 
ка ко у по ли тич ком, та ко и у сва ко днев ном жи во ту. Та ко се, на при мер, тврд-
њом Ше вар ли ће вог Ђу ра ђа Бран ко ви ћа да је пре ма Ср би ма Ду ша нов за кон 
стро жи но ислам ски, или ис ка зом Мар ка Мр њав че ви ћа на ску пу срп ских 
вла да ра, да су му они ве ћи не при ја те љи од Ту ра ка7, озбиљ но угро жа ва пре-
че сто упо тре бља ван и зло у по тре бља ван став о пет сто го ди шњем роп ству под 
Тур ци ма као узро ку свих за ла. У Срп ској три ло ги ји аутор се пре све га ба ви 
уну тра шњим раз ло зи ма ко ји су до ве ли до на ци о нал не ка та стро фе и срп ском 
од го вор но шћу за вла сти ту исто ри ју.

Аутор ра за ра ком па ти бил ност ко сов ског ми та и је ван ђе ља: хри сто лик у 
исто ри ји ни је и не мо же би ти кнез Ла зар, но си лац зе маљ ске вла сти и мо ћи, 
већ са мо жр тво ва ни, а жр тва је Ви то мир, ко ји исме јан, по ни жен и по гу бљен, 
пре ла зи пут од про го ње ног до све сне жр тве (уве рен да ће ње го во при зна ње 
из да је по слу жи ти на род ној ко хе зи ји, Ви то мир ви шем ци љу под ре ђу је сли ку 

7 „Кад бо ље раз ми слим – ви сте ми ве ћи не при ја те љи не го Тур ци“. (Исто)
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о се би). У Зма ју од Ср би је на ла зи мо исти обрт као и у дра ми Ко со во: уло ге 
Хри ста и Ју де су за ме ни ле ме сто; по нев ши уло гу Ју де, Вук Бран ко вић је тај 
ко ји је ствар но из не ве рен, јер до јед ног ба нал ног вој нич ког по ра за, ка кав је 
био Ко сов ски бој, ни је до шло због из да је, већ „услед про стач ке, сле пе гра-
бе жљи во сти срп ских вел мо жа, оси о них ско ро је ви ћа, ко ји су ви ше во ле ли да 
бу ду кра ље ви у сво јим по кра ји на ма, не го слу ге ве ли ке Ср би је (…) зло чи на-
ца, ко ји су ко па ли очи је дан дру го ме за ко мад зе мље, за ма ло вла сти про да ва-
ли је дан дру го га Тур ци ма…“8 

И дра ма Про паст цар ства срп ско га (1980) ли ше на је пра вог драм ског 
су ко ба, чи ји би раз вој по кре тао рад њу на пред. И ов де су су че ље на два вла-
дар ска на че ла чи ји су пред став ни ци отац и син, цар Ду шан и Урош, али се из 
њи хо вог вер бал ног кон фрон ти ра ња не ра ђа ју по сле ди це по драм ску рад њу. 
Па ра ле ли зам – спо со бан, али бес кру пу ло зан отац и не спо со бан син – спро-
ве ден је и у од но су из ме ђу Ву ка ши на и Мар ка, а из чи на уби ства (Ву ка шин 
уби ја ца ра Ду ша на) не про из и ла зи ни за плет ни рас плет рад ње, не го овај 
драм ски ток пред ста вља до дат ну епи зо ду усме ре ну на пот пу ни је ра све тља-
ва ње ка рак те ра. Дру гим ре чи ма, зби ва ња у дра ми осми шље на су та ко да при-
ка жу при ли ке на срп ском дво ру и у по ли тич ком жи во ту ко ји вр ви од спле-
та ка, пот ку пљи во сти, зло чи на, вла сто хле пља, а до след но спро ве де на иде ја 
чи ни још очи глед ни јим да је драм ска струк ту ра за пра во кон струк ци ја ко-
ју на оку пу др жи апри ор на иде ја, и та ко уве ра ва да је све што ли ко ви чи не 
усме ре но са мо на њи хо во раз от кри ва ње, док пра вог драм ског за пле та за пра-
во и не ма. Ка да то ме до да мо ра за ра ње на ци о нал них ми то ва као до ми нан тан 
се ман тич ки слој свих дра ма Срп ске три ло ги је, и очи глед ну ауто ро ву усме ре-
ност на та кав циљ, мо но то ност Ше вар ли ће вих ко ма да по ја вљу је се као ло-
гич на по сле ди ца иде о ло шке за да то сти у ко ју се укла па ју и ли ко ви и рад ња. 

Срод ност дра ма тур шких ре ше ња и се ман ти ке ових дра ма огле да се у 
по на вља њу истог прин ци па ка рак те ри за ци је ју на ка, иде ја и зби ва ња: као 
што је раз об ли чен лик кне за Ла за ра, та ко је у овој дра ми де ми сти фи ко ван 
цар Ду шан. Аутор на јед ном ме сту са би ра исто риј ске чи ње ни це ко је сна-
гом ар гу ме на та тре ба да раз о ре на род ну мит ску свест о ца ру, уте ме љи ва-
чу иде је о Ве ли кој Ср би ји (цар Ду шан је ам би ци о зни мо но ман, оце у би ца, 
оси о ни дик та тор, не по кор на ду ша, не спо соб на да би ло ко ме дâ пред ност, 
па се та ко у јед ном мо но ло гу сва ђа и са Бо гом9). Ше вар лић по ка зу је ца ра 

8 Ми ла дин Ше вар лић, Змај од Ср би је: http://www.rast ko.rs/dra ma/sa vre me na/se var lic/
se var lic_zmaj.html 

9 „Са мо ду шу не мој да ми узмеш док не до вр шим ства ра ње ве ли ке бал кан ске им пе ри је! 
(…) Чу јеш ли ме, Го спо де? (…) Или си оглу вео од ста ро сти у сво јој не бе ској пу сти-
њи? Шта је? Ни сам ти до вољ но до бар? А? Е, па сам ћу, он да! Чу јеш ли ме? Сам ћу!!! 
Сам!“ (Ми ла дин Ше вар лић, Про паст цар ства срп ског: http://www.rast ko.rs/dra ma/
sa vre me na/se var lic/se var lic_pro past.html)



Јасмина Ахметагић58

Ду ша на као ап со лу ти сту ко јег од ње го вог на ро да чу ва ју не мач ки на јам ни-
ци. Као што је кнез Ла зар од го во ран за на ци о нал ну ка та стро фу, та ко је и 
цар Ду шан сво јом осва јач ком, ме га ло ман ском по ли ти ком „до вео“ Тур ке у 
Евро пу10. И у дра ми Змај од Ср би је по ми њу се зло чи ни и не по чин ства на 
срп ском тро ну: Сте фа на је брат из дао Тур ци ма, Сте фан и Ла зар су се кли 
ру ке и но ге по бу ње ним ру да ри ма у Сре бр ни ци, а Ср би ја им фи гу ри ра као 
али би за све по чи ње но.

Ле ген ди о бо ју на Ду бра ви ци из дра ме Ко со во од го ва ра ов де ис пи си ва-
ње ла жне исто ри је: цар Ду шан стал но др жи крај се бе ле то пи сца ко ме у пе ро 
дик ти ра фал си фи ко ва не по дат ке, за ве шта ва ју ћи бу ду ћим по ко ле њи ма ми-
то ве и хи пер бо ле, до на шег вре ме на про сле ђу ју ћи кри во тво ре ну исто риј ску 
исти ну. На јед нак на чин кнез Ла зар ла же на род о до го во ру срп ских вла да ра, 
као и цар Ду шан о по на ша њу на ме сни ка. Та ко ђе, по сто ји ана ло ги ја из ме ђу 
по ло жа ја ле то пи сца – ин те лек ту ал ца за ви сног од вла сти – и по ло жа ја двор-
ског учи те ља у дра ми Ко со во. Ца ра Уро ша ма ки ја ве ли стич кој ве шти ни вла-
да ња учи ве ли ки ло го тет При бац Хре бе ља но вић, као што Сте фа на Ла за ре-
ви ћа по у ча ва двор ски учи тељ. Ле кар је под ми тљи ви уби ца, Ву ка шин мај стор 
пр ља ве игре, Мар ко Мр њав че вић хе до ни ста, не зрео и бу да ласт, а ве ли ка ши 
са мо жи ви и по хлеп ни (њи хо ва сва ђа у цр кви, крај Ду ша но вог одра, ко ја ре-
зул ти ра оба ра њем ков че га са Ду ша но вим те лом, пре ра ста у гро те ску). Уро-
шу за то при па да уло га да уна зад осве тли исто ри ју од Сте фа на Не ма ње, у 
ко јој се кон ти ну и ра но од ви ја ју исти до га ђа ји – оце у би ства и бра то у би ства, 
оти ма чи не пре сто ла, из да је и про да је – али ко је не сме та ју да мно ги Не ма-
њи ћи бу ду про гла ше ни за све це. Је ди но Уро шев лик од го ва ра оно ме ко је га 
је за ве шта ла тра ди ци ја: Ше вар ли ћев Урош оста је не ја ки Урош, упр кос ху-
ма ни стич ким стре мље њи ма и ви зи ји срећ не бу дућ но сти, јер не ма ду хов не 
сна ге ни по ли тич ког ума. За то је у сце ни ње го вог про ба ва ња цар ске оде жде 
Ше вар лић по но вио мо тив из пе сме Же нид ба кра ља Ву ка ши на – Уро шу не 
од го ва ра оде ћа, пре ве ли ка је за ње гов стас, што сим бо ли зу је ње го ву не спо-
соб ност да уисти ну по не се цар ску ти ту лу. 

Трет ман драм ске рад ње у Ше вар ли ће вој три ло ги ји (од су ство ја сног и 
сна жног за пле та и рас пле та, по де ла на сце не и по ја ве ко ја из то га про ис-
хо ди, а не на чи но ве), од но сно ари сто те лов ског на че ла ужи вља ва ња (уме-
сто по и сто ве ћи ва ња са ју на ци ма и ка тар зе, циљ је раз бу ђи ва ње ре флек си је 
у ауди то ри ју му), а на ро чи то на че ло ис пи ти ва ња јед ног дру штве ног си сте ма с 
тач ке гле ди шта дру гог пе ри о да, ко је је де фи ни сао још Бер толд Брехт, сме шта 
Ше вар ли ће ве дра ме у бли зи ну еп ског по зо ри шта, чи ји је глав ни те о ре ти чар, 
уз Брех та, био и Вал тер Бе ња мин. 

10 „Да ни је за у зео по ла Ви зан ти је, они не би би ли при мо ра ни да зо ву Тур ке у по моћ. То 
је пр во. А дру го, пи там се да ни је би ло нас, го спо до, да ли би он ис пао баш та ко ве ли ки 
и мо ћан?“ (Исто)
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Нај ви ше еп ском по зо ри шту, ако ово по сма тра мо као под вр сту по ли тич-
ког, од го ва ра сво јом струк ту ром – уте ме ље ном на тех ни ци за чуд но сти, од-
но сно раз би ја њу те а тар ске илу зи је – Змај од Ср би је (1990). Сце не од ко јих 
је са чи ње на ова дра ма би ва ју ту ма че не од стра не ме та драм ских ли ко ва, јер 
су ко сов ски ју на ци у овом Ше вар ли ће вом ко ма ду глум ци ко ји при пре ма ју 
из во ђе ње сво је пред ста ве. Ме ђу тим, аутор при бе га ва па ра док су: иако је те-
а тар ска игра, тј. раз би ја ње драм ске илу зи је, у цен тру па жње (де вет је глу ма-
ца, а 19 уло га у Зма ју од Ср би је), глу мач ка тру па при пре ма сво ју пред ста ву у 
вре ме ну од мах по сле Ко сов ског бо ја, у ко ме су ис хо ди шта бо ја не по сред на 
ствар ност, а он сâм у жи вом се ћа њу. Ски да ње глу мач ких ма ски – јер се при-
пре ма пред ста ве од ви ја на сце ни – от кри ва да се ис под њих још увек на ла зе 
обра зи не сра сле са ли ко ви ма дра ме и да се оне из гра ђу ју, не гу ју и одр жа ва ју: 
глум ци ски да ју ма ске да би ис при ча ли при чу ко ја на ста је пре шмин ка ва њем 
ли ца ствар но сти у ли це ми та и ле ген де.

Основ ни су коб се од ви ја из ме ђу Ђу ра ђа Бран ко ви ћа и Сте фа на Ла за-
ре ви ћа због на чи на на ко ји ће би ти при ка зан лик Ву ка Бран ко ви ћа у дра ми 
око ко је се ста ра ју Кон стан тин Фи ло зоф, двор ски пи сац и Сте фа нов би о-
граф, и про то син ђел Ма ка ри је, кроз ко ји се про бле ма ти зу је сло бо да умет-
нич ког ства ра ња. Са ста но ви шта цр кве, умет ност тре ба да има ди дак тич ну 
свр ху, па се та ко и до во ди у пи та ње ње но по сто ја ње, бу ду ћи да ову свр ху 
бо ље ис пу ња ва са ма цр ква11. Кон стан тин Фи ло зоф оли ча ва по ло жај ин те-
лек ту ал ца у Ср би ји – ње го ва је умет ност цен зу ри са на од стра не све штен-
ства и вла да ра (уме сто зма ја, про то син ђел ин си сти ра на фи гу ри ан ђе ла, 
ко ји је мно го ви ше у пра во слав ном ду ху, не ма ре ћи што је то ап сурд но у 
дра ми ко ја се ба ви за че ћем ју на ка од стра не Зма ја од Ја стреп ца), а ве зе при-
ка за ног и са вре ме ног тре нут ка ука зу ју на ре тро град ну иде о ло ги ју ко ју у да-
на шњој Ср би ји има цр ква као ин сти ту ци ја. Сте фан Ла за ре вић од умет ни ка 
тра жи да апри ор но по ста ви ли ко ве, те да ови бу ду од ме ре ни, му дри, сме ли 
у свим си ту а ци ја ма, не за ви сно од увер љи во сти ко ма да; је ди ни је зах тев да 
ли ко ви бу ду го ро ста сни и мо ну мен тал ни12. У дра ми Сте фан Ла за ре вић ви-
ди мо гућ ност по ста вља ња сли ка и пред ста ва ко је ће да гре ју срп ску ду шу, а 
не исто риј ске исти не, ма да из ве сне ин тер вен ци је у де ло Кон стан ти на Фи-
ло зо фа уво ди из пу ког са мо љу бља13. У упут стви ма дра ма тур гу от кри ва ју се 

11 Про то син ђел Ма ка ри је ис ка зу је свој став у рас пра ви са глум ци ма: „Ле по ја ка жем де-
спо ту да се ока не по зо ри шта! Сва ку све ти њу ће оно на спрд њу да окре не. Цр кву има, 
шта ће му по зо ри ште!“ (Ми ла дин Ше вар лић, Змај од Ср би је: http://www.rast ko.rs/dra-
ma/sa vre me na/se var lic/se var lic_zmaj.html)

12 „Не мо же ту ме ни не ки Ба ја зит да со ли па мет и да мер ка Оли ве ру као на сточ ној пи-
ја ци! Је л ово спрд ња или апо те о за? (…) Ја да го во рим, а не он! Од ме ре но, му дро, али 
сме ло, као што при ли чи срп ском вла да ру“. (Исто)

13 „На при мер, оно кад у би ци код Ни ко по ља оти мам ма ђар ску кра љев ску за ста ву…“ 
(Исто)
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ка рак те ри сти ке мен та ли те та („Срп ска пу бли ка во ли чу де са (…)“), па Ше-
вар ли ће ва дра ма на тим ме сти ма пре ра ста у ко ме ди ју на ра ви. 

И ова је дра ма, а за пра во дра ма у дра ми, јер је реч о оно ме што ју на ци 
ин сце ни ра ју на по зор ни ци, за сно ва на на до га ђа ји ма опи са ним у еп ској пе-
сми из дру ге Ву ко ве збир ке, „Ца ри ца Ми ли ца и Змај од Ја стреп ца“, на ко ју 
је ука за но мо том. У на ме ри да се ју на штво и ср ча ност Сте фа на Ла за ре ви ћа 
об ја сне нат при род ним по ре клом, у ко ма ду ко ји по ста вља ју на сце ну у пр вом 
пла ну је Ми ли чи но за че ће са Зма јем од Ја стреп ца, че му сле ди ис ку ша ва ње 
Зма ја и ње го во от кри ва ње да га мо же по бе ди ти са мо Ми лош Оби лић. То 
је и по вод да глум ци об ја шња ва ју и ко мен та ри шу сво је уло ге, од но сно оно 
што је већ при ка за но на сце ни, чи ме на ру ша ва ју по зо ри шну илу зи ју не са-
мо у од но су на ко мад ко ји су од лу чи ли да по ста ве, већ и у од но су на онај у 
ко ме, као глум ци, уче ству ју. Бу не ћи се про тив уло ге из дај ни ка ко ја у ко ма ду 
при па да Ву ку Бран ко ви ћу, ње гов син, Ђу рађ Бран ко вић, под се ћа Сте фа на 
Ла за ре ви ћа на исто риј ске чи ње ни це: „По сле бо ја на Ко со ву, ти и тво ја мај ка 
сте при зна ли тур ску власт, тво ју се стру, ма лу Оли ве ру, да ли сте Ба ја зи ту у 
ха рем, а мој отац је је ди ни на ста вио бор бу. До смр ти!“ Ме ђу тим, ни Ђу рађ 
Бран ко вић не мо же да одо ли вла сти, па у то име из да је успо ме ну на оца.

Ка рак те ри стич ном фра зе о ло ги јом алу ди ра се на на ше вре ме: про лог 
о мит ском за че ћу Сте фа на Ла за ре ви ћа пред ста вља „ле ги ти ман прин цип 
за че ћа мит ског ју на ка“, јер „мит ска пра ви ла су мит ска пра ви ла“, а ро ђен је 
у си ро ма шној рад нич кој по ро ди ци. „Ислам ски џи хад гри зао је Евро пу као 
кекс“. Ми ли чи на мо ли тва и се ман тич ки и фра зе о ло шки из ла зи из сво га 
вре ме на: „Бо же, до зво ли да ти скре нем па жњу на про блем на та ли те та у 
Ср би ји“. Про то син ђел Ма ка ри је у дис ква ли фи ка ци ји не при ја те ља при бе-
га ва раз ви ја њу ко лек тив не па ра но је: „Де спот је бо ле стан. Те шко бо ле стан. 
Бог не ка му по мог не. Кон стан тин Фи ло зоф вр ши на ње га по гу бан ути цај. 
Мо ра те зна ти да је он Бу га рин. Он је уба чен ова мо да ра ди про тив срп ских 
ин те ре са“. 

Ко со во је нај зна чај ни ји на ци о нал ни хро но топ, ко ји има апо ка лип тич но 
усме ре ње, а хро но топ, ка ко је ука зао Бах тин, „има су штин ско жан ров ско зна-
че ње“ и „од ре ђу је (у знат ној ме ри) и лик чо ве ка у књи жев но сти (…)“14. Ма да 
је реч о пре ци зно од ре ђе ној епо хи у исто ри ји, и до га ђа ју ко ји има свој ка у-
за ли тет, у на ци о нал ној све сти, пре да њу, на род ној и сред њо ве ков ној књи жев-
но сти, исто риј ско вре ме гу би исто риј ски сми сао (пре све га кон ти ну и те та и 
ка у за ли те та) и под ра зу ме ва ка кво ћу зби ва ња и ње го вих уче сни ка (Ко сов ски 
бој је про стор про ве ре и утвр ђи ва ња вред но сти ју на ка). Ко со во по ље по ста-
је су срет до бра и зла, а вре ме до би ја ес ха то ло шка обе леж ја, јер је епо хал ни 
су коб, и сто га сим бо лич но, атем по рал но и све при сут но, ли ше но су штин ских 

14 Ми ха ил Бах тин, О ро ма ну, Бе о град, Но лит, 1989, стр. 194.
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свој ста ва исто риј ског вре ме на. Уче сни ци Ко сов ског бо ја су па ра диг ме чо-
веч но сти, а њи хо ви чи но ви ова пло ће ње си ла сми сла, ви шег по рет ка, од но сно 
зла и ха о са. По сле ди це Ко сов ског бо ја су епо хал не, и сва ки пут се, ње го вим 
об на вља њем у се ћа њу, при зи ва то тал ност, уче шће си ла оку пље них на јед ном 
ме сту, због че га овај до га ђај ни је ап со лут на еп ска про шлост, већ све вре ме но 
зби ва ње и за то и је сте мит, а не са мо на ци о нал ни еп. Ше вар лић у сво јим дра-
ма ма ука зу је на из ви то пе ре ње у са мом пр вот ном до га ђа ју ко ји је у на кнад ној 
ин тер пре та ци ји до био ес ха то ло шке раз ме ре, а у осно ви је био по сле ди ца ло-
ше во ђе не по лит ке. Аутор на сто ји да де ми то ло ги за ци јом раз вла сти ко сов ски 
мит и сâм до га ђај вра ти у исто риј ске окви ре, као што раз об ли ча ва и ла жни 
иди лич ни хро но топ15 као део то та ли тар не, ре тро град не иде о ло ги је. 

Ко сов ска епо пе ја је при мер фик ци је де ге не ри са не у мит, ако по ђе мо од 
од ре ђе ња ми та ко ји је дао Франк Кер мо де: мит је фик ци ја ко ја је из гу би-
ла свест о сво јој фик ци о нал но сти16. Цен трал на опо зи ци ја ко сов ског ми та 
– са крал но/све тов но – до слов но је спро ве де на у свим аспек ти ма на ра ци је, 
те је пре суд на у пре во ђе њу хро но ло шког вре ме на у ис пу ње но вре ме, вре ме 
од лу чу ју ћег зби ва ња, од но сно тзв. ка и рос, ко ји у од но су на хро нос од ли ку је 
ква ли та тив на а не кван ти та тив на при ро да17. Иако пре ци зна исто риј ска чи-
ње ни ца, вре ме Ко сов ског бо ја по ста је нео д ре ђе но вре ме ван ред ног зна ча ја 
за за јед ни цу, ко је је у стал ном од но су са веч но шћу, јер ну ди све о бу хват но 
об ја шње ње до га ђа ја (на ци о нал не про па сти) и сме шта га у про шлост, а гра ди 
по ре дак не про мен љи вих ге сто ва. У Ше вар ли ће вим дра ма ма од ви ја се су про-
тан про цес: ка и рос пре ла зи у хро нос, епо хал ност зби ва ња се уки да и пре во ди 
на исто риј ске до га ђа је ко ји ма је ка та стро фи чан ка рак тер од ре ди ла ло ша и 
ма ни пу ла тив на вла да ви на. 

Ше вар ли ћев од го вор на про блем умет но сти и исти не, ко ји по ста вља у 
сво јој три ло ги ји, пле ди ра за ан га жман у умет но сти. Кри ти ком и са ти ром на-
ци о нал не ми то твор не све сти, Ше вар ли ће ве дра ме се на ла зе на су прот они ма 
ко је ре ми то ло ги зу ју ко сов ску дра му (нпр. пр ва вер зи ја Ко сов ског бо ја Љу бо-
ми ра Си мо ви ћа), од но сно оста ју са мо дру ги пол умет но сти про же те по ли-
тич ком све шћу. Ма ко ли ко ре ми то ло ги за ци ја по ка зи ва ла сво ју ана хро ност, 
и јед ној и дру гој гру пи дра ма за јед нич ко је ука зи ва ње на зна че ње и сми сао 

15 „Срп ска зе мља (…) слич но оној обе ћа ној, то чи мед и мле ко (…). Јер у це лој ва се ље ни 
не мо же се на ћи зе мља да има сва до бра са бра на ујед но, а срп ска зе мља је то ли ко пу на 
сва ких до ба ра, по пи са њу не ких ге о гра фи ја, ша ље ва здух за па ду и Хе ле спон ту: јер ту 
дан има пет на ест ча со ва, а при мив ши тај број, оно што пре ти че оди ла зи ка се ве ру, ка 
ис то ку и ју гу, у кра је ве где су крат ки да ни, а исто та ко и у не ке пре де ле где је ко рен 
до ба ра по же љан и где су то га ли ше ни“. (Змај од Ср би је)

16 Frank Ker mo de, The Sen se of an En ding: Stu di es in the The ory of Fic tion with a New Epi lo gue, 
New York, Ox ford Uni ver sity Press, 2000.

17 Исто. 
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Ко сов ског бо ја за сли ку све та и зби ва ња на шег вре ме на, пре ко до слов ног 
об на вља ња он да шњих зби ва ња, ма да ди ја ме трал но су прот но са гле да них. Чи-
ни се, ме ђу тим, да су у умет нич ком сми слу нај де ло твор ни је оне дра ме у ко-
ји ма је Ко сов ски бој са мо алу зив на под ло га пре ма ко јој се ус по ста вља од нос 
на шег или дру гог вре ме на, ка ко је то учи ни ла Ви да Ог ње но вић у дра ми Је ли 
би ло кне же ве ве че ре? 18
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Ja smi na AH ME TA GIĆ

mYTHO mA HIA OF mI LA dIN ŠE vAR LIĆ:  
KO SO vO bAT TLE IN theSerbiantrilogy

Sum mary

The aut hor sta tes that the Ser bian Tri logy of Mi la din Še var lić is ma de of the 
works The Ruin of Ser bian Em pi re, and Ko so vo and Dra gon of Ser bia, and each of 
the se dra mas is the va ri a tion of Ko so vo the me, ob ser ved from the three pe ri ods – 
be fo re-Ko so vo, Ko so vo, and af ter-Ko so vo, as the cycles of po pu lar epics are usu ally 
cal led, which had gre at im pact on Še var lić’s tri logy. In the tre at ment of this aut hor 
myth-ma king of hi sto ric events an ar chetypi cal di men sion of the Ser bian hi story 
is esta blis hed: Še var lić is re ve a ling Ko so vo, and ot her na ti o nal myths sho wing the 
fu ti lity of hi sto ric ad dres sing to le gends and tra di tion. By de a ling with in ter nal re a-
sons le a ding to the na ti o nal ca ta strop he (and he pro ble ma ti zes the ru ler, the prin ce 
La zar, that is, the tsar Du šan, and the ir sta te po li tics), and Ser bian re spon si bi lity for 
own hi story, the aut hor de stroys the com pa ti bi lity of Ko so vo myth and Go spel: the 
Christ-li ke he ro in the hi story is not and can not be the hol der of ter re strial aut ho-
rity and po wer, but only sac ri fi ced, which con firms in the dra ma Ko so vo, and in the 
Dra gon of Ser bia. Furt her mo re, the aut hor says that Ko so vo re pre sents the most im-
por tant na ti o nal chro notype, which has got apo calyptic di rec tion. In Ko so vo myth 
it is abo ut tran sla tion of chro no lo gic ti me in to ac com plis hed one, the ti me of de ci-
si ve hap pe ning, that is, so-cal led ka i ros. In Še var lić’s dra mas the op po si te pro cess 
is be ing de ve lo ped: ka i ros turns in to chro nos, the epoc hal of hap pe nings is be ing 
abo lis hed, and tran sla ted at hi sto ric events to which ca ta strop hic cha rac ter was de-
ter mi ned by bad and ma ni pu la ti ve ru ling.

Key words: Ko so vo myth, epic po em, demytho lo gi za tion, po li ti cal the a tre, epic 
the a tre, chro no top, ka i ros, dra ma con flict. 

Рад је пре дат 3. апри ла 2012. 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.





Мр Ана АН ДРе Је ВИћ*
Др Да ни ца АН ДРе Је ВИћ**

ПО КРА ЈИН СКО НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ  
У ПРИ ШТИ НИ 70-ИХ И 80-ИХ ГО ДИ НА  

XX ВЕ КА***

Ап стракт: На кон пр ве две де це ни је по сто ја ња По кра јин ског на-
род ног по зо ри шта у При шти ни, ка да су се упо ре до раз ви ја ле Срп ска и 
Ал бан ска дра ма, до шло је до про ме не у во ђе њу по ли ти ке ове ин сти ту ци-
је. Ал бан ска дра ма је фа во ри зо ва на, док је Срп ска по ку ша ва ла да са чу ва 
сво ју тра ди ци ју и на ста ви да по сто ји у не мо гу ћим усло ви ма за рад. Циљ 
овог ра да би ће да при ка же на пор срп ских по зо ри шних рад ни ка да ство ре 
умет нич ки вред не пред ста ве и да са чу ва ју кул ту ро ло шке те ме ље ове ин-
сти ту ци је. У ра ду се не ће да ти про сто ра мно гим оп струк ци ја ма и ми ни-
ми зи ра њи ма ко ја су до ла зи ла од стра не ал бан ских управ ни ка ни ти раз во ју 
Ал бан ске дра ме, али ове две по ја ве се мо ра ју по ме ну ти, јер су ди рект но 
ути ца ле на са му Срп ску дра му. По ме ну ће се већ за бо ра вље на име на ко-
сов ских глу ма ца, ре ди те ља и по зо ри шних умет ни ка и пред ста ви ће се сли-
ке по је ди них сце на из пред ста ва из јед не при ват не ко лек ци је. 

Кључ не ре чи: по зо ри ште, глум ци, пред ста ве, Срп ска дра ма, Ал бан ска 
дра ма.

Пр во Об ла сно, а ка сни је По кра јин ско, па На род но по зо ри ште у При-
шти ни по че ло је са ра дом 1949. го ди не и за два де сет го ди на ра да до жи ве ло је 
ве ли ки успех на ју го сло вен ској по зо ри шној сце ни. Ово је би ло је дин стве но 

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012

УДК 792(497.115)”1970/1980”

* Аси стент, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 
an dre je vic03@sbb.rs 

** Ре дов ни про фе сор, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, 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 РС.
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по зо ри ште у та да шњој др жа ви, јер су у ње му упо ре до по ста ја ла два ан сам бла: 
Срп ски и Ал бан ски. Два ан сам бла су се да ље раз ли ко ва ла по ор га ни за ци ји, 
пу бли ци и ре пер то а ру. За пра во, пр вих го ди на од на стан ка по зо ри шта би ла 
је при сут на те жња да се раз вој два ан сам бла усме ра ва јед на ко, да из ме ђу њих 
по сто ји са рад ња, а да ру ко вод ство спро во ди за јед нич ку по ли ти ку ин сти ту ци-
је. Срп ска дра ма је та ко ја је по ста ви ла те ме ље овог по зо ри шта – ње ни ро до-
на чел ни ци по пут Ми лу ти на Ја сни ћа, До бри це Ра ден ко ви ћа и Пе тра Па ши ћа 
са ста ви ли су ан самбл Ал бан ске дра ме и под у ча ва ли њи хо ве ама тер ске глум це 
и ре ди те ље, по пут Ша ни Па ла ске, Аб ду рах ма на Ша ље, Му ха ре ма Ће не и дру-
ге. Пр ви управ ник овог по зо ри шта и чо век ко ји је нај ви ше за слу жан за раз ви-
так овог по зо ри шта био је Ми лу тин Ја снић. Он је у При штин ско по зо ри ште 
до вео мла де ре ди те ље Сла во љу ба Сте фа но ви ћа Ра ва си ја, Бо шка Пи шта ла, 
Здрав ка Ка ти ћа и Сло бо да на По пи ћа и сце но гра фа Ве ли за ра Ср бља но ви ћа, 
ко ји ће за јед нич ким сна га ма по ди ћи умет нич ки ни во ра да оба ан сам бла овог 
по зо ри шта. Ме ђу глум ци ма по себ но су се ис ти ца ли Ми ли во је Ши ља Па вло-
вић, Иван Ву ков, Дра гу тин и Ду шан ка То дић, Ру жи ца Ми шић и мно ги дру ги. 
За две де це ни је ра да од и гра но је мно го ква ли тет них пред ста ва на обе сце не. 

Мо гу се по ме ну ти тра ди ци о нал не Ко шта на Бо ри са ва Стан ко ви ћа, 
Под ва ла Ми ло ва на Гли ши ћа, Ожа ло шће на по ро ди ца и Го спо ђа ми ни стар ка 
Бра ни сла ва Ну ши ћа, Зо на Зам фи ро ва Сте ва на Срем ца, али и Же нид ба Ни-
ко ла ја Го го ља, Де вој ка без ми ра за Остров ског, Ана Кри сти Ју џи на О’Ни ла, 
за тим Пиг ма ли он Бер нар да Шоа, До ви тљи ва де вој ка Ло пе де Ве ге, Ста кле на 
ме на же ри ја Те не си Ви ли јам са и мно ге дру ге. 

Сце на из пред ста ве Де вој ка без ми ра за из 1951. го ди не 
(глу мац Ми ли во је Ши ља Па вло вић у уло зи Во же ва то ва)
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Мла ди ре ди те љи пре у зи ма ју ре пер то ар по зо ри шта и све се ви ше окре ћу 
са вре ме ним тек сто ви ма. Ал бан ска дра ма се тих пр вих го ди на осла ња на пре-
во де срп ских дра ма, јер са вре ме них драм ских тек сто ва на ал бан ском је зи ку 
ни је би ло. Ту ће сли ку у на ред ним де це ни ја ма по ку ша ти по сва ку це ну да 
про ме ни. Аб ду рах ман Ша ља је 29. но вем бра 1955. го ди не из вео пр ву са вре-
ме ну дра му на ал бан ском је зи ку Не уда јем се за па ре Мур те за Пе зе. Ка ко је за 
те му има ла ал бан ску тра ди ци ју и оби ча је у су ко бу са са вре ме ним до бом, ова 
дра ма по сти гла је ве ли ку по пу лар ност, без об зи ра на ма ле ли те рар не вред-
но сти са мог тек ста. Охра брен успе хом ове пред ста ве, Ша ља по ста вља: Гла-
ви цу лу ка Кри ста Бе ри ше, Из гу бље ни рај Мур те за Пе зе, Ци кло ни Зи ла Роа, и 
дру ге. Му ха рем Ће ма је та ко ђе ре жи рао ве ли ки број пред ста ва, по пут чу ве-
не Бе се Са ни ја Фра ше ри ја, али тре ба на по ме ну ти да су срп ски ре ди те љи по-
ма га ли стал но Ал бан ској дра ми, по ста вља ли мно ге пред ста ве на ал бан ском 
је зи ку и до при не ли ја ча њу ове сце не и ши ре њу ње ног ре пер то а ра. 

Ка да Ми лу тин Ја снић на пу шта по зо ри ште, за управ ни ка је по ста вљен ал-
бан ски књи жев ник Ха сан Ме ку ли и већ та да Срп ска дра ма по чи ње да стаг ни ра, 
да гу би чла но ве свог ан сам бла ко ји су ан га жма не на ла зи ли у по зо ри шти ма ши-
ром Ју го сла ви је. Ме ђу тим, овај пр ви та лас не за до вољ ства усле дио је због те шке 
ма те ри јал не си  ту а ци је у ко јој се по зо ри ште на ла зи ло, а не због по ли тич ки кон-
стру и са не по ли ти ке управ ни ка. Ми лу тин Ја снић се због ова кве си ту а ци је вра ћа 
1962. го ди не и ту оста је до кра ја сво је ка ри је ре. Та да Бо шко Пи шта ло са ве ли-
ким ен ту зи ја змом пр ви пут на при штин ску сце ну по ста вља јед но де ло Ви ље ма 
Шек спи ра: Бо го ја вљен ску ноћ. (на сли ци је глу мац Ми ли во је Ши ља Па вло вић).
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Сце на из пред ста ве Фи зи ча ри из 1967. го ди не

На по ри Срп ске дра ме ни су би ли не при ме ће ни и пред ста ве и њи хо ви 
ре ди те љи до би ја ју ве ли ки број на гра да на Су сре ти ма про фе си о нал них по-
зо ри шта Ср би је. Као при мер мо же мо на ве сти Љу бо дра га Ми ло ше ви ћа и 
пред ста ве у ње го вој ре жи ји: Ду го пу то ва ње у ноћ Ју џи на О’Ни ла и Сум њи во 
ли це Бра ни сла ва Ну ши ћа. Пред ста ве Ал бан ске дра ме не оста ју ма ње за па-
же не на овим Су сре ти ма, чак у од ре ђе ном пе ри о ду са мо оне би ва ју уче сни-
ци на Су сре ти ма. Мо же мо ре ћи да је са рад ња кра јем 70-их го ди на из ме ђу 
два ан сам бла и да ље по сто ја ла. Оба су ра ди ла у слич ним, те шким усло ви ма. 
За Ал бан ску дра му ових го ди на ра де и Пе тар Те слић, Пе тар Го ве да ро вић, 
Јо ван Бу ла јић, Ду шан До бро вић, Алек сан дар Ко ва че вић и Љу бо драг Ми ло-
ше вић, ко ји 1970. го ди не по ста вља Че ка ју ћи Го доа Се мју е ла Бе ке та на ал-
бан ском је зи ку, дра му на гра ђе ну на Су сре ти ма про фе си он лних по зо ри шта 
Ср би је. По сле успе ха ер ве хе је Ал бан ска дра ма вид но на пре ду је, ра зно вр-
сни је су пред ста ве, сло бод ни ји је глу мач ки из раз и бо га ти ји ре пер то ар, и то 
са мо по у зда ње ути че да се учи ни ра ди ка лан рез у ду го го ди шњој за јед нич кој 
са рад њи Срп ске и Ал бан ске дра ме. Ка да је за управ ни ка 1968. го ди не по ста-
вљен Азем Шкре љи, ме ња се чи та ва ор га ни за ци ја по зо ри шта, с тим што се 
Ал бан ска дра ма из ра зи то фа во ри зу је, а Срп ска по ти ску је и дис кри ми ни ше, 
и то ће дра стич но ути ца ти на њен раз вој, оси па ње ан сам бла и ства ра ње ат-
мос фе ре у ко јој је ја ко те шко би ло не са мо оства ри ти кон ти ну и тет, већ и 
оп ста ти. За то мо же мо ре ћи да на ред ни пе ри од пред ста вља кри зу и по ку шај 
очу ва ња иден ти те та срп ске драм ске тра ди ци је на Ко со ву и Ме то хи ји и пот-
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пу но но ву ета пу раз во ја, не за ви сну од Ал бан ске дра ме, ко ја је до ми ни ра ла. 
Ова кво ста ње у по зо ри шту би ло је сли ка и све ве ће не тр пе љи во сти из ме ђу 
два на ро да и по ли тич ке про па ган де ко ја ће на кра ју до не ти сви ма по знат 
рас цеп ка ко на умет нич ком, та ко и на жи вот ном по љу.

„Срп ска дра ма је до жи вља ва ла мно го дра ма тич ни ја ис ку ше ња. Си ту а ци-
ја у ко јој се на шла по чет ком се дам де се тих го ди на из се зо не у се зо ну се дра-
ма тич но по гор ша ва ла, та ко да се њен рад сво дио не са мо на очу ва ње умет-
нич ког ин те гри те та и по што ва ње до та да сте че них вред но сти, већ и на го ли 
оп ста нак њи хо ве сце не“1. Би ла је ома ло ва жа ва на на свим по љи ма: на ма те-
ри јал ном, јер су ал бан ски глум ци би ли тро стру ко ви ше пла ће ни, а пре све га 
на умет нич ком, јер су се срп ске „на ци о на ли стич ке“ пред ста ве по вла чи ле са 
сце не, а за ал бан ске су се до во ди ли ис так ну ти го сту ју ћи ре ди те љи. Срп ска 
дра ма је на сто ја ла да на тра ди ци о нал ним де ли ма са чу ва свој ин те гри тет, кул-
ту ру и пу бли ку. Го ди не 1971. Љу бо драг Ми ло ше вић по ста вља на сце ну Сум-
њи во ли це Бра ни сла ва Ну ши ћа и Ив ко ву сла ву Сте ва на Срем ца. Ме ђу тим, 
са вре ме ни тек сто ви су оку пи ра ли умо ве срп ских ре ди те ља, па се на сце ну 
по ста вља ју Цр ве но и пла во у ду ги Бран ка Ба у е ра у по став ци Здрав ка Ка ти ћа, 
На лу дом бе лом ка ме ну Бо ри сла ва Пе ки ћа у по став ци Зо ра на Ша ри ћа, Ка ви-
јар и со чи во Ска ра ни чи ја и Та ра бу зи ја у ди на мич ној по став ци Алек сан дра 
Ко ва че ви ћа. Глум ци Је зди мир То мић, Кр ста Ср зен тић, Бран ка Бе лић, Ђор-
ђе Ми лен ко вић и дру ги по ку ша ва ју да удо во ље зах те ви ма ре ди те ља и че сто 
у то ме успе ва ју. Иако се ан самбл по ла ко оси па, кон ти ну и тет по ку ша ва да 
се оства ри. По да так ко ји до вољ но ука зу је на не по што ва ње овог ан сам бла и 
ње го ву ма јо ри за ци ју у од но су на Ал бан ску дра му је сте тај, да су ти ме ство ре-
ни то ли ко не под но шљи ви усло ви за рад, да је ди рек тор Срп ске дра ме Љу бо 
Ми ло ше вић у знак про те ста ре шио да на пу сти ан самбл.

Без об зи ра на ова кве усло ве ра да ма ло број ни ан самбл на ста вља да ра ди 
и Зо ран Ша рић на сце ну по ста вља Срећ ни до га ђај Сла во ми ра Мро же ка, у ко-
јем уло ге из ван ред но игра ју Алек сан дар Јан ко вић, Је зди мир То мић, Ру жи ца 
Ђо кић, Ра то мир Ва си ље вић и дру ги. По сле овог успе ха Ша рић при пре ма Ха-
мле та у се лу Мр ду ша До ња оп шти на Бла ту ша Ива на Бре ша на, у ко јем глу-
ме: Ми ро слав Си мић, Ми ли во је Па вло вић, Ђо ка Ми лен ко вић, Угље ша Ву-
јо вић, Кр ста Ср зен тић и дру ги. Пред са му пре ми је ру, управ ник по зо ри шта, 
Азем Шкре љи, ски да је са ре пер то а ра због то бо же иде о ло шки не по доб ног 
тек ста, што са мо по твр ђу је од нос пре ма Срп ској дра ми и усло ве у ко ји ма је 
она по сто ја ла и оп ста ја ла. Овај не ми ли до га ђај ни је по ко ле бао пред став ни ке 
Срп ске дра ме да на ста ве свој рад, па је убр зо при пре мље на Да ма без ка ме ли ја 
Ан то на Па вло ви ча Че хо ва, у ре жи ји Алек сан дра Ко ва че ви ћа. Број глу ма ца 
Срп ске дра ме је био ја ко ма ли, па је за пред ста ву са ве ћим бро јем драм ских 

1 Пе тар Волк, По зо ри шни жи вот у Ср би ји:1944-1986, Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра-
дио и те ле ви зи ју, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град, 1990, стр. 511.
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ли ца по пут Дун да Ма ро ја Ма ри на Др жи ћа, Ду шко Ро дић мо рао да по зо ве и 
глум це Ал бан ске дра ме. По сле ду жег вре ме на, ова два ан сам бла по но во са ра-
ђу ју. Да ље, Ра до слав Ла зић 1974. го ди не по ста вља Др Бра ни сла ва Ну ши ћа, а 
Ми ле Га јић Три се стре Ан то на Па вло ви ча Че хо ва.

„У же љи да се учи ни и оно не мо гу ће, 1. но вем бра се дам де сет и че твр-
те, ан самбл је из вео Оте ла Ви ље ма Шек спи ра у ре жи ји Ду ша на Ми хај ло-
ви ћа. У глав ним уло га ма по ја ви ли су се Не дељ ко Па је вић као сна жни и 
вр ли ни ода ни Оте ло, док је Угље ша Ву јо вић ту ма чио Ја га, а ве о ма успе-
шно Ан ки ца Ми лен ко вић је пред ста ви ла Де зде мо ну. Љи ља на Је ла чић би ла 
је Еми ли ја, Је ле на Об ра дов је игра ла Бјан ку, а Ве се лин Сти јо вић – Ка си-
ја. Сви су они оди са ли об но вље ном сна гом, уно се ћи по ле мич не то но ве у 
тра ге ди ју, под стак ну ти ре ди тељ ским схва та њи ма и ње го вим но вим оп сер-
ва ци ја ма о зна ча ју по је ди них ли ко ва, на чи ну ком по зи зи ци је од ре ђе них 
сце на, уно ше њем из ве сних кар не вал ских еле ме на та у по је ди не па са же и 
же љом да се не по на вља све оно што је до та да би ло зна но и ви ђе но у по-
став ка ма дру гих ре ди те ља“2.

Са пред ста вом Вуч јак Ми ро сла ва Кр ле же у ре жи ји Љу бо дра га Ми ло-
ше ви ћа, ко ји се вра тио да би ра дио на овој пред ста ви, учи њен је за па жен 
на ступ на Су сре ти ма про фе си о нал них по зо ри шта Ср би је. За тим сле де пред-
ста ве Краљ Бе тај но ве Ива на Цан ка ра у ре жи ји Рај ка Ра дој ко ви ћа, По кој ник 
Бра ни сла ва Ну ши ћа и Же нид ба Ни ко ла ја Ва си ље ви ча Го го ља у ре жи ји Ми-
лен ка Ми са и ло ви ћа, Вр то гла ви ца Ми о дра га Ми це ва у ре жи ји Ду шка На у-
мов ског, Сто ли ца се љу ља Но ва ка Но ва ка у ре жи ји Алек сан дра Ко ва че ви ћа, 
и мно ге дру ге. Ан самбл је пред крај се дам де се тих го ди на XX ве ка успе вао 
не мо гу ће: да са оси ро ма ше ним ан сам блом и не до вољ ном ма те ри јал ном по-
мо ћи одр жа ва ре пе то ар, и то успе шним и са др жај ним пред ста ва ма. „Глум ци 
су са пре да но шћу ра ди ли на афир ма ци ји Ма ле сце не по е зи је Со фра, пред-
ста вља ју ћи из бо ре из ан то ло гиј ских збир ки или по ет ских опу са зна чај них 
срп ских пе сни ка. Ме ђу тим про јек ти ма, ко ји су афир ми са ли жи ву пе снич ку 
реч, би ло је за па же но из во ђе ње Гор ског ви јен ца Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша у 
адап та ци ји и ре жи ји Уро ша Гло вац ког“3.

Алек сан дар Ко ва че вић на ста вља да ис тра жу је уса мље ност и пат њу 
са вре ме ног чо ве ка са дра мом Крч ма на глав ном дру му Ан то на Па вло ви-
ча Че хо ва, ко ја је из ве де на 1983. го ди не. Мир ко Жа рић, ду го го ди шњи 
по зо ри шни кри ти чар и јед но вре ме управ ник овог по зо ри шта, у књи зи 
Ис ку ше ни ци Та ли ји них ћу ди пи ше о успе ху ове пред ста ве да спро ве де Че-
хо вље ве иде је о раз от кри ва њу све та и чо ве ка, ње го вој уну тар њој пат њи и 
су ко бу са са мим со бом. Алек сан дар Ко ва че вић је у то ме ус пео. „Ли ко ве 
дра ме Крч ма на глав ном дру му ак тан ци јал но је си ту и рао не за ви сно јед не 

2 Исто, стр. 513.
3 Исто, стр. 515.



Покрајинско народно позориште у Приштини 70-их и 80-их година ХХ века 71

од дру гих, да би их на кра ју гру пи сао око основ ног мо ти ви са ног је згра, 
од но сно око суд би не глав ног ју на ка Се мјо на Сер ге је ви ча Бор цо ва, ви те-
за ту жног ли ка и суд би не, про па лог пле ми ћа ка квих у ру ској ли те ра ту ри 
има си ја сет... Ту гу и не сре ћу ко је се у дра ми раз ли ва ју ка скад но, Ко ва че-
вић до след но про вла чи кроз цео ко мад, на сто је ћи да по ка же ка ко се ужас 
и те ско ба раз от кри ва ју пре ко рав но ду шно сти ли ко ва, од но сно три ви јал-
но сти и бе зна чај но сти њи хо вих жи во та“4. Је зди мир То мић, Дра ган Ра чић, 
Ла још Ба лог, Ан ки ца Ми лен ко вић, Угље ша Ву јо вић и дру ги, из ван ред но 
су пра ти ли за ми сли ре ди те ља и ус пе ли да до ча ра ју пси хо ло шке ни јан се 
од ре ђе них ли ко ва. 

Исте го ди не кад је из ве де на ова пред ста ва, го то во по ло ви на глу ма ца 
на пу шта по зо ри ште и ан ган жман на ла зи у дру гим по зо ри шти ма Ју го сла-
ви је. Ме ђу њи ма је био и Је зди мир То мић, ја ко це њен и успе шан глу мац, 
ко ји је ра дио у овом по зо ри шту од ње го вог осни ва ња. Ме ђу тим, и овај те-
жак пе ри од је бр зо пре бро ђен та ко што су се при ми ли мла ди глум ци. Кон-
курс је био стал но отво рен, до ла зи ли су го сту ју ћи глум ци из дру гих срп-
ских по зо ри шта и глум ци Ал бан ске дра ме су че сто уче ство ва ли у из во ђе њу 
пред ста ва. Та да, 1984. го ди не, сле ди пре ми је ра Рас кр шћа Дра га на То ми ћа 
у ре жи ји Ду шка Ро ди ћа, „ко ја се сма тра кључ ном пред ста вом ко јом је ан-
самбл по но во кон со ли до ван, ус по ста вљен је кон ти ну и тет са ра ни јим на чи-
ном игре и из ве ден је из не га тив ног пси хо ло шког окру же ња у до мен пра вог 
про фе си о нал ног и на дах ну тог из ра за. У ре а ли стич ној пред ста ви ко ја при-
ка зу је рас пад по ро ди це, го сто ва ли су глум ци из Ју го сло вен ског драм ског 
по зо ри шта. У при ка зу не сре ће и драм ских су ко ба у по ро ди ци Та дић, за па-
же не уло ге оства ри ли су Афро ди та Га ши као Рад ми ла, Угље ша Ву јо вић, Ру-
жи ца Ђо кић, Ла још Ба лог, Екрем Че ха јић, што је све при до не ло пот пу ном 
и убе дљи вом из ра зу људ ске суд би не“5. 

За нај бо љу пред ста ву на Су сре ти ма про фе си о нал них по зо ри шта Ср-
би је, 1985. го ди не про гла ше на је пред ста ва Про цес Фран ца Каф ке у ре-
жи ји Ми ли во ја Ми ло је ви ћа. У њој је нај за па же ни ју уло гу од и грао Ен вер 
Пе тров ци у уло зи Јо зе фа К., ко ји је и до био на гра ду за нај бо љег глум ца. 
„Пе тров ци је Јо зе фа К. од и грао у јед ном ме лан хо ли јом бла го осен че ном 
тем бру, са мо јед но став ним сред стви ма. Ју на ко ва по бу на и раз ло зи ње го-
ве „кри ви це“ по слу жи ли су Пе тров ци ју за гра ђе ње глу мач ког ли ка, ко ји 
у пред ста ви све вре ме сто ји по стран це, по на ша ју ћи се као да ни је крив. 
Пе тров ци нам је у Про це су по ка зао да се у тра гич ном де лу оно суд бин ско 
увек бо ље осе ћа из ра жа ва ју ћи се ло гич ним и при род ним ге сто ви ма не го ли 
кроз на гла ше не по те зе, ја ке гри ма се и гро мо гла сне па са же. Он је схва тио 

4 Мир ко Жа рић, Ис ку ше ни ци Та ли ји них ћу ди, Па но ра ма, При шти на, 2007, стр. 37.
5 Пе тар Волк, По зо ри шни жи вот у Ср би ји:1944-1986, Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра-

дио и те ле ви зи ју, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град, 1990, стр. 516.
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Каф ки но де ло као очај нич ки крик, јер чо ве ку ни је оста вље но ни ка кво уто-
чи ште, чак ни у на ди“6.

Срп ска дра ма је са да де фи ни тив но по ста ла све сна сво је вред но сти и 
мо гућ но сти да се из бо ри са свим про бле ми ма сре ди не у ко јој је по сто ја-
ла, умет нич ким иза зо вом и по ли ти за ци јом по зо ри шта. Са ра ђи ва ла је са 
мно гим по зо ри шти ма из Ср би је, јер је има ла све га че тр на ест стал них чла-
но ва у ан сам блу, за раз ли ку од че тр де сет, ко ји су чи ни ли Ал бан ску дра му. 
Мно га по зо ри шта ван гра ни ца та да шње др жа ве го сто ва ла су у При штин-
ском по зо ри шту, та ко да се Срп ска дра ма ви ше ни је осе ћа ла уса мље ном. 
Ова ква ат мос фе ра, али и на гра де ко је је до би ја ла, по твр ди ли су ње ну 
вред ност на та да шњој ју го сло вен ској сце ни и охра бри ва ли су је да на-
ста ви у истом рит му. Го ди не 1986. сле ди још јед на за па же на и на гра ђе на 
пред ста ва на Су сре ти ма про фе си о нал них по зо ри шта Ср би је: Гроб ни ца за 
Бо ри са Да ви до ви ча Да ни ла Ки ша у ре жи ји Аги ма Со пи ја. „Пред ста ва је 
оста ла у зна ку тог ис пи ти ва ња гра ни ца људ ске ху ма но сти и осми шља ва њу 
тра ге ди је ко је се до га ђа у су да ру из ме ђу чо ве ка и иде о ло ги је, по је дин ца 
и вла сти. Глав ну лич ност Бо ри са Да ви до ви ча Нов ског ту ма чио је до ку-
мен та ри стич ки јед но став но, али жи вот но убе дљи во Фа рук Бе го ли“7, као 
гост из Бе о гра да. Пси хо ло шка увер љи вост са ко јом је од и грао Нов ског 
до при не ла је успе ху оста лих глу ма ца: Угље ше Ву јо ви ћа, Дри те Кра сни ћи, 
Екре ма Ће ха ји ћа и дру гих. 

Ка ко се при бли жа ва ла че тр де се то го ди шњи ца по сто ја ња По кра јин ског 
на род ног по зо ри шта у При шти ни, склад и за јед нич ки ин те ре си су се вра ти-
ли у ре до ве Срп ске и Ал бан ске дра ме. По ста ле су све сне да је, у ма лој сре-
ди ни ко ја ни је има ла ду гу по зо ри шну тра ди ци ју, ипак ство ре на умет нич ка 
ин сти ту ци ја ко ја је од ве ли ке ва жно сти за оба на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји 
и да је тре ба са чу ва ти. Ту дру штве но ан га жо ва ну уло гу ко ју по зо ри ште мо-
же да има Ал бан ска дра ма је да ле ко ви ше игра ла и о њој ће би ти ре чи у не-
ком дру гом тек сту. Срп ска дра ма се др жа ла ис кљу чи во умет нич ког де ло ва-
ња у окви ри ма тра ди ци о нал них и са вре ме них тек сто ва и по сти за ла ве ли ке 
ре зул та те ко ји ће на ста ви ти да се ни жу све до 1999. го ди не, ка да је из гу би ла 
сво ју ма тич ну ку ћу, дом и иден ти тет ко ји до да нас по ку ша ва да по вра ти. 
Још ве ли ки број пред ста ва се на шао на ре пер то а ру Срп ске дра ме овог по-
зо ри шта до кра ја осам де се тих го ди на, али и пред ста ва Ал бан ске дра ме ко јој 
ов де ни смо да ли мно го про сто ра, већ ће се њи хов од нос оста ви ти за да ља 
ис тра жи ва ња и ту ма че ња. По треб но је осве тли ти не са мо умет нич ки ни во 
два ан сам бла, не го и по ли тич ке сте ге за јед ну и под сти ца је за дру гу дра му, 
ко ји су осли ка ва ли ду го го ди шњу не тр пе љи вост ал бан ске на ци о нал не ма-

6 Мир ко Жа рић, Ис ку ше ни ци Та ли ји них ћу ди, Па но ра ма, При шти на, 2007, стр. 79.
7 Пе тар Волк, По зо ри шни жи вот у Ср би ји:1944-1986, Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра-

дио и те ле ви зи ју, Фа кул тет драм ских умет но сти, Бе о град, 1990, стр. 517.
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њи не, ко ја је, на жа лост, по ста ла очи глед на мно го пре сви ма до бро по зна тог 
тра гич ног раз ре ше ња на Ко со ву и Ме то хи ји.
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Ana AN DRE JE VIĆ
Da ni ca AN DRE JE VIĆ 

PRO vIN CE’S NA TI O NAL THE A TRE IN PRI STI NE  
IN THE 70-IES ANd 80-IES OF THE 20TH CEN TURY 

Sum mary

The aut hors sta te that af ter the two de ca des of the Pro vin ce’s Na ti o nal The a-
tre exi sten ce in Pri sti ne, whe re Ser bian and Al ba nian dra ma we re be ing de ve lo ped 
si mul ta ne o usly, it ca me abo ut the chan ge in the po li tics of this in sti tu tion run ning. 
Al ba nian dra ma was fa vo u red whi le the Ser bian one was trying to pre ser ve its tra di-
tion, and go on to exist in im pos si ble cir cum stan ces for work. 

The aim of this pa per is to show the ef fort of Ser bian the a tre wor kers to cre a te 
ar ti sti cally va lu a ble plays, and pre ser ve cul tu ro lo gi cal fun da ments of this in sti tu tion. 
The re will not be gi ven eno ugh spa ce in this pa per eit her to nu me ro us ob struc ti ons 
and mi ni mi za ti ons co ming from the Al ba nian ma na gers or the de ve lop ment of Al-
ba nian dra ma, but the se two phe no me na must be men ti o ned sin ce they di rectly had 
im pact on the Ser bian dra ma. Al ready for got ten na mes of Ko so vo ac tors, di rec tors, 
and the a tre ar tists will be men ti o ned, and ima ges of so me sce nes from the plays 
from one pri va te col lec tion will be al so pre sen ted. 

Key words: the a tre, ac tors, plays, Ser bian dra ma, Al ba nian dra ma. 

Рад је при мљен 24. апри ла 2012. 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 је за штам пу.



Ја сми на ВУ Че ТИћ*

ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЗАМ КАО СТО ЖЕР  
АФО РИ СТИЧ КОГ МИ ШЉЕ ЊА  

И КА ЗИ ВА ЊА**

Ап стракт: Већ и ле ти мич ним иш чи та ва њем афо ри стич ке ли те ра-
ту ре мо же се при ме ти ти да фра зе о ло ги ја чи ни њен го то во не за о би ла зан 
сег мент. У скла ду са тим, у овом ра ду раз ма тра ју се уло га и зна чај фра-
зе о ло ги зма уну тар афо ри зма, те до при нос фра зе о ло ги је оне о би ча ва њу 
и стил ској обе ле же но сти афо ри за ма. Ис так ну те су мно ге за јед нич ке од-
ли ке фра зе о ло ги зма и афо ри зма, као што су ла пи дар ност, стил ска обе-
ле же ност, ефе кат нео че ки ва но сти (не у о би ча је но сти), де се ман ти за ци ја, 
од но сно ре се ман ти за ци ја лек се ма ко је ула зе у са став фра зе о ло ги зма, као 
и фра зе о ло ги зма уну тар афо ри зма (ово је ка рак те ри стич но за је дан тип 
афо ри зма), ко је су, сма трам, и до ве ле до че сте упо тре бе фра зе о ло ги зма 
као кон сти ту тив ног еле мен та афо ри зма. У ра ду је из вр ше на ти по ло ги за-
ци ја афо ри за ма с об зи ром на уло гу и на чин на ко ји фра зе о ло ги зми уну тар 
њих ути чу на ства ра ње ек пре сив но сти и по ру ке ко ју но се.

Кључ не ре чи: фра зе о ло ги зам, афо ри зам, па ра диг мат ско зна че ње, син-
таг мат ско зна че ње, де фра зе о ло ги за ци ја фра зе о ло ги зма, ‘раз би ја ње’ фра-
зе о ло ги зма.

За јед нич ке од ли ке фра зе о ло ги зма, као лин гви стич ког фе но ме на, и афо-
ри зма, као ли те рар ног, од но сно фи ло зоф ског фе но ме на1, ни ка ко ни су за-
не мар љи ве, те ни је да ле ко од исти не прет по став ка да су упра во оне до ве ле 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на /Ле по са вић, ja smi-
na_vu ce tic@yahoo.com 

** 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 „Афо ри зам је сте умјет нич ки об лик, али ни је са мо умјет нич ки. Он је ујед но и не у ма-
њој мје ри и фи ло зо фиј ски об лик, тј. про дукт јед ног по себ ног на чи на фи ло зо фиј ског 
ми шље ња и по себ ног на чи на из ла га ња фи ло зо фиј ских ми сли – он је естет ски сви јет и 
естет ски је зик фи ло зо фи је са ме“, твр ди Иван Фохт (Focht 1962: 14).

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012
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до њи хо вог ме ђу соб ног по ве зи ва ња и че сте за јед нич ке упо тре бе. Јед на од 
по ме ну тих од ли ка би ла би ла пи дар ност, од но сно по ку шај да се по мо ћу ми-
ни му ма је зич ких сред ста ва по стиг не зна чењ ски мак си мум, по узо ру на ен-
гле ску по сло ви цу, ко ја гла си „Less is mo re, and mo re is less“2, од но сно, „Ма ње 
је ви ше, а ви ше ма ње“. Уисти ну, ка да је афо ри зам у пи та њу, ње го ва де ло-
твор ност и ефект ност чи не се обр ну то сра змер ним ду жи ни – што је кра ћи, 
тим је учин ко ви ти ји. Раз у ме се, ова од ли ка пре вас ход но се и од но си на ње га, 
јер фра зе о ло ги зам, чак и ако под њим под ра зу ме ва мо и фра зе о ло ги ју у ши-
рем сми слу, у ко ју су укљу че не и по сло ви це, ни ка да не мо же би ти су ви ше 
дуг. Су шти ну афо ри зма је на сли ко вит на чин до ча рао наш чу ве ни афо ри-
сти чар, Ми ло ван Илић Ми ни макс (1991: 119), ка ко дру га чи је, не го афо ри-
змом: „Афо ри зам – ро ман из ко га су из ба че не су ви шне ре чи“, твр ди он. У 
исто вре ме, ова ми ни мак си ма нас под се ћа на чи ње ни цу да је афо ри зам бре-
ме нит зна че њем, те се о оно ме на шта он алу ди ра мо же ис тол ко ва ти чи тав 
ро ман, али да га од фор ме ро ма на раз ли ку је све де ност фор ме, ко ја је ли ше на 
су ви шних ре чи. Мај стор ство фор мал ног об ли ко ва ња афо ри зма као чи ни о ца 
ко ји од но си пре ва гу над са др жа јем ис ти че и Ми лош Ко ва че вић (1996: 727), 
пот кре пљу ју ћи свој став сле де ћим чи ње ни ца ма: „а) сва ка из мје на у фор ми 
афо ри зма по пра ви лу „ни шти афо ри зам“ и б) „и са свим ба нал на па и но тор-
на исти на мо же да ти ли јеп афо ри зам ако је згод но и ду хо ви то ре че на“3.

Осим то га, оно чи ме се од ли ку ју афо ри зам и фра зе о ло ги зам је су ху мо-
ри стич ки и не рет ко са ти ри чан тон, стил ска обе ле же ност, нео че ки ва ност, 
екс пре сив ност, те ин вен тив ност у по вла че њу па ра ле ла и из на ла же њу слич-
но сти ме ђу пој мо ви ма, као и по ја ва ма у дру штву. Оно што ни ка ко не би 
тре ба ло за бо ра ви ти ка да се го во ри о спо ју фра зе о ло ги је и афо ри сти ке је сте 
зах тев за од лич ном је зич ком ком пе тен ци јом и по зна ва њем ду ха ет ни ко на у 
ко ме су на ста ли и ко ји је ну жан за њи хо во раз у ме ва ње, бу ду ћи да су ба шти-
ни ци кул ту ре, оби ча ја, ти чу се свих обла сти жи во та и пред ста вља ју ре ак ци је 
на де ша ва ња у дру штву. 

На кон цу све га, али по зна ча ју мо жда на пр вом ме сту на ла зи се се ман тич-
ка тран сфор ма ци ја спој ни ца уну тар фра зе о ло ги зма, од но сно фра зе о ло ги зма 
ко ји ула зи у са став афо ри зма, ко ји че сто пре не се ним зна че њем и по сред ним 
при ме ром алу ди ра на по ја ву про тив ко је је упе рен. Упра во је ова од ли ка, чи-
ни се, кључ на за че сту упо тре бу фра зе о ло ги за ма у скло пу афо ри за ма. О од-
но су фра зе о ло ги је и афо ри сти ке је већ пи са но; по ме ни мо, за по че так, рад 
И. Прањ ко ви ћа (Pranj ko vić 2003). У ње му аутор као ди стинк тив но обе леж је 

2 Ова по сло ви ца да ти ра из 19. ве ка. Пр ви пут се ја вља 1855, у по е ми An drea del Sar to Ro-
ber ta Brow nin ga, да би ка сни је по че ла да се до во ди у ве зу са ар хи тек том и ди зај не ром 
на ме шта ја Lud wig(om) Mi es(om) van der Ro he(om), пред став ни ком мо дер не ар хи тек-
ту ре и ми ни ма ли зма.

3 Чи ње ни ца на ве де на под б) пред ста вља ци тат пре у зет из огле да И. Фох та (Focht 1962: 30).
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фра зе о ло ги зма ис ти че ње го ву стил ску обе ле же ност ко ја про из ла зи из ње-
го ве нео бич но сти, од но сно не у о би ча је но сти, иза зва не „де се ман ти за ци јом 
са став ни ца и при је но сом зна че ња (ре се ман ти за ци јом) [...] ко ја до при но си 
де а у то ма ти за ци ји је зич но га ко да“ (Pranj ko vić: 18). Упра во та мо гућ ност – 
да се лек се ме ко је ула зе у са став фра зе о ло ги зма по сма тра ју по на о соб, са 
њи хо вим при мар ним зна че њем, или као у фра зем ула на чан скуп ре чи чи је 
са став ни це гу бе сво је пр во бит но зна че ње ка ко би, као це ли на, до би ле јед-
но је дин стве но, но во зна че ње – учи ни ла је фра зе о ло ги зам че сто при сут ним 
уну тар афо ри зма. „Чи ни се да је по ме ре но се ман тич ко по ље фра зе о ло ги зма 
плод но тло за на ста нак афо ри зма, од но сно епи гра ма: у рас ко ра ку из ме ђу 
зна че ња за себ но узе тих лек се ма ко је ула зе у са став фра зе о ло ги зма и са свим 
но вог зна че ња ко је из ви ре из њи хо ве око шта ле, уста ље не упо тре бе, кри је 
се мо гућ ност за кре и ра ње пре не се ног зна че ња афо ри зма [...]“4. По ме ну ту 
по ја ву Прањ ко вић на зи ва де фра зе о ло ги за ци јом, те твр ди „да бар је дан тип 
афо ри зма по чи ва ис кљу чи во на „раз би ја њу“ фра зе ма“ (Pranj ko vić 2003: 19). 
Ов де се ра ди о по ја ви ко ја се, го во ре ћи је зи ком Е. Бен ве ни ста (Ben ve ni ste 
1974: 223-226), мо же раз лу чи ти на зна че ње у је зи ку и зна че ње у дис кур су, 
од но сно, ако се осло ни мо на тер ми но ло ги ју Е. Ко си е ри уа (Ko si e riu 1980: 
43-47), ре кли би смо да по сто ји раз ли ка из ме ђу „зна че ња“ и „сми сла“. Ми-
лош Ко ва че вић (Ко ва че вић 1996: 729) по ме ну ту по ја ву де фи ни ше као ди-
стинк ци ју из ме ђу па ра диг мат ског и син таг мат ског зна че ња, ко је об ја шња ва 
на сле де ћи на чин: „‘Зна че ње’ или ‘зна че ње у је зи ку’ је сте па ра диг мат ско зна-
че ње; то зна че ње ула зи у да ти текст из је зич ког си сте ма. ‘Дис курс но зна че-
ње’ или ‘сми сао’ је сте син таг мат ско зна че ње, од но сно зна че ње ко је не ка је-
ди ни ца до би ја у да тој ком би на ци ји с дру гим је ди ни ца ма, при че му она ула зи 
и ути че на зна че ње цје ло куп ног ис ка за али је и са ма зна чењ ски тим ис ка зом 
усло вље на. ‘Дис курс но зна че ње’ или ‘сми сао’ та ко на ста је као ре зул тат од но-
са у са мо ме тек сту, од но сно ис ка зу“.

Оно што је ме не у овом ра ду ин те ре со ва ло је сте на чин на ко ји фра зе-
о ло ги зам де лу је уну тар афо ри зма, као и мо ти ви за ње го ву упо тре бу. Сви 
афо ри зми ко ји ће у ра ду као при ме ри би ти на ве де ни екс цер пи ра ни су са 
ху мо ри стич ких стра на днев ног ли ста Је дин ство из При шти не (са тре нут ним 
се ди штем у Бе о гра ду и Гра ча ни ци). На осно ву ана ли зе при ку пље ног ма те-
ри ја ла до шла сам до за кључ ка да се, ако се узму у об зир афо ри зми чи ја се 
екс пре сив ност по сти же упо тре бом фра зе о ло ги је, што чи ни ве ћи део афо ри-
за ма, мо гу уочи ти сле де ћи струк тур ни ти по ви афо ри за ма: 

4 Ци тат из мо га ра да Ху мо ри стич ка стра на „Је дин ства“ као из вор сме хо твор не кул ту ре 
ко ји сам из ло жи ла на На уч ном ску пу „Ду хов не и ма те ри јал не спе ци фич но сти кул ту ре 
Ко со ва и Ме то хи је кроз исто ри ју“, одр жа ног да на 15. но вем бра 2011. го ди не у Ко сов-
ској Ми тро ви ци, у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са-
вић. Рад ће би ти об ја вљен у збор ни ку ра до ва са по ме ну тог ску па (у штам пи). 
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I Афо ри зми уну тар ко јих до ла зи до укр шта ја два фра зе о ло ги зма (1), од-
но сно фра зе о ло ги зма и жар го ни зма (1а), из чи јег ме ђу од но са из ви ре по-
ру ка афо ри зма. Пре ци зни је ре че но, дру ги по ре ду фра зе о ло ги зам, од но сно 
жар го ни зам, на ла зи се у функ ци ји ‘де ко ди ра ња’ по ру ке ко ју до но си пр ви по 
ре ду фра зе о ло ги зам уну тар по сма тра ног афо ри зма: 

1) „Кад год га ба це с по ло жа ја, он се до че ка на ту ђа ле ђа!“ (Утре ни ран)
(У овом при ме ру је до шло до мо ди фи ка ци је фра зе о ло ги зма би ти на 

по ло жа ју, од но сно чо век на по ло жа ју у зна че њу ва жан, зна ча јан, ути ца-
јан чо век, што би, у при ме ру ба ци ти ко га с по ло жа ја, зна чи ло оста ти без 
ути ца ја, из гу би ти дру штве ни зна чај и моћ. У на став ку афо ри зма укр ште на 
су два фра зе о ло ги зма: до че ка ти се на но ге, што зна чи сна ћи се, при ла го ди-
ти се бр зо и ла ко но во на ста лим окол но сти ма и па сти на чи ја ле ђа, што би 
зна чи ло жи ве ти на чи ји ра чун, о чи јем тро шку. Ја сна је по ру ка афо ри зма: у 
пи та њу је осо ба ко ја сва ки пут ка да оста не без дру штве ног ути ца ја и мо ћи, 
не тр пи по сле ди це, већ их дру ги, очи глед но њој до ско ра под ре ђе ни љу ди, 
сно се уме сто ње).

„При зна јем че сто сам у жи во ту ис пао ма га рац. Сад се пла шим ву ка 
због оно га: „По јео вук...““ (При зна ње)

(Пр ви по ре ду фра зе о ло ги зам ис па сти ма га рац у зна че њу ис па сти глуп, 
на и ван, би ти пре ва рен, об ма нут би ва об ја шњен на ред ним фра зе о ло ги змом 
по јео вук ма гар ца ко ји зна чи ни ком ни шта; то што се де си ло као да се ни је 
де си ло, ни ка квих по сле ди ца не ма. Овај афо ри зам јед на ко при па да и на ред ној 
гру пи афо ри за ма (2), бу ду ћи да су оба фра зе о ло ги зма де фра зе о ло ги зи ра на).

„Тр жи шни ин спек то ри су за бра ни ли про да ју три ко та же у вред но сти од 
пре ко три ми ли о на ди на ра углав ном због ло шег ква ли те та из ра де. Бра во, 
не ка се сад ви ди ко ме мај ка цр ну ву ну пре де“. (Ка ко се јеш...) 

(Овај афо ри зам пред ста вља ком би но ва ни тип: при па да гру пи афо ри за-
ма и под ред ним бро јем 1, и под ред ним бро јем 2. Фра зе о ло ги зам ви де ће 
он чи ја мај ка цр ну ву ну пре де пред ста вља вид сти ли зо ва не прет ње не ког 
ко је угро жен па уз вра ћа прет њу. Цр на бо ја (цр на ву на) је сим бол тра ди ци-
о нал не оде ће за жа лост због смрт ног слу ча ја, а ов де асо ци ра на то ко ме ће 
цр на оде ћа за тре ба ти. Ши ре гле да но, зна че ње овог афо ри зма мо же да бу де 
и да се не ко ме ло ше пи ше, што би ви ше од го ва ра ло кон тек сту ал ном окви ру 
у ко јем се фра зе о ло ги зам са да на шао. Дру ги фра зе о ло ги зам, ко ји слу жи као 
кон клу зи ја за на пред на ве де но, ка ко се јеш, та ко ћеш и (по)жња ти, ста ра 
је и му дра по у ка ко ја нас упо зо ра ва на чи ње ни цу да ка ко да нас ра ди мо, та ко 
ће нам су тра би ти).

„Кад при ме ти те да се на ро ду смр кло... не убе ђуј те га да смо по сти гли 
све тле ре зул та те!“ 

(Фра зе о ло ги зам смр кло се ко ме ка зу је да је не ко ме све га до ста, да не ма ви-
ше во ље ни за шта, док иди ом све тли ре зул та ти озна ча ва из у зет не, сјај не успе хе).
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„ЧО ВЕК др жи ку ћу, др жи пса, др жи ауто мо бил, др жи же ну, др жи де-
цу... Па стал но, држ, не дај! Др жи та мо, др жи ова мо. Чо век др жи мар ке, 
др жи ди на ре, др жи до ла ре, др жи хо би, па опет, држ не дај, др жи та мо, др жи 
ова мо! И ко хо ће да др жи све не мо же да др жи све, увек му не што ис пад не! 
Чо век се до се тио и не др жи реч, реч је, ипак, са мо реч, ма кар би ла и ча сна.

Ако не др жи јед ну реч, др жа ће дру гу, ако му дру га реч ома не, др жа ће 
тре ћу. Ако му све ре чи ома ну, чо век мо же да жи ви ле по; она ко без ре чи“. 
(Без ре чи)

(Фра зе о ло ги зи ран из раз држ не дај озна чио би по ку шај по је дин ца да 
ус по ста ви кон тро лу над објек ти ма и по ја ва ма у сво ме жи во ту. Др жа ти реч 
пред ста вља фра зе о ло ги зам ко ји се те ме љи на ко дек су по на ша ња ти пич ном 
за па три јар хал на дру штва и пле мен ско дру штве но уре ђе ње, у ко јем је реч 
би ла све та. Она је уско до во ђе на у ве зу са ча шћу по је дин ца, јер је на оби ча ју 
да се да ча сна реч и да се др жи реч, од но сно да се бу де од ре чи би ло устро-
је но та да шње дру штво. Упра во овај по да так от кри ва нам су шти ну афо ри зма, 
а пре ко ње га, су шти ну вре ме на у ко ме жи ви мо: мо де ран чо век се, у оби љу 
све га што га окру жу је, нај лак ше од ри че – ре чи!) 

1а) „Кад исти на из би је на по вр ши ну, мно ги та ла са ју да се не би ја сно 
ви де ла!“ (Уме шни) 

(Исти на је из би ла на по вр ши ну зна чи да је исти на об зна ње на, пре ста-
ла је да бу де тај на. Жар го ни зам ко ји се мо же чу ти, а гла си не та ла сај! зна-
чио би да се у од ре ђе ној си ту а ци ји из бе га ва при вла че ње па жње на се бе. Упра во 
обр ну та по ја ва, од но сно, скре та ње па жње јав но сти на не ке спо ред не по ја ве 
де ша ва се у ча су ка да исти на би ва об на ро до ва на). 

„По ли ти ка је као врућ кром пир. Чим сте се ухва ти ли ње, већ сте се 
опе кли!“ (Чим)

(Из раз врућ кром пир озна ча ва до бит ко ја иза зи ва не при јат ност и пра-
ће на је не ла го дом. Опе ћи се у ко ло кви јал ном го во ру зна чи ло ше про ћи, про ћи 
са по сле ди ца ма. И без ових на по ме на ја сна је по ру ка афо ри зма: по ли ти ка је 
де лат ност у ко ју се не ула зи без озле да). 

„Пас је ве ран чо ве ков при ја тељ, јер је уве рен да и чо век хо ће и да ла не 
и да угри зе“.

(По сло ви ца пас је ве ран чо ве ков при ја тељ че сто се мо же чу ти. Жар-
гон ске ре чи ла ну ти (не про ми шље но ре ћи шта; ре ћи не што што ни је тре ба-
ло) и угри сти (као скра ће ни об лик фра зе о ло ги зма угри сти ко га за ср це и 
сл., у зна че њу емо тив но, осе ћај но по вре ди ти ко га, на не ти ко ме ду шев ну бол) 
нам у овом, сар ка стич ки ин то ни ра ном афо ри зму, у пр ви план ис ти чу раз лог 
те вер но сти, али са ста но ви шта пса. Оне се у по ме ну том кон тек сту ре а ли-
зу ју на два пла на: и па ра диг мат ском, и син таг мат ском, и де но та тив ном, и 
ко но та тив ном: пас ла је и мо же да угри зе, док чо век кат ка да уме да ла не и да 
вер бал но на не се дру го ме бол (да га ује де за ср це). О то ме све до че и по сло-
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ви це да је зик мо же го ре по се ћи, не го мач. Оно што би још тре ба ло овом 
при ли ком ис та ћи је фо нет ска по ду дар ност из ме ђу лек се ма ла ја ти – ла ну ти у 
3. ли цу пре зен та, ко ја је и усло ви ла упо тре бу тих лек се ма и ти ме до при не ла 
екс пре сив но сти афо ри зма). 

2. Афо ри зми ко ји се ба зи ра ју на ‘де фра зе о ло ги за ци ји’ од но сно ‘раз би ја-
њу’ фра зе о ло ги за ма, „и то та ко да се по ред фра зе о ло шко га зна че ња ре а ли зи-
ра и те мељ но зна че ње са став ни ца“ (Прањ ко вић 2003: 18): 

„На свим ску по ви ма он је увек го во рио: „По што ва на го спо до, са да-
шњост тре ба хра бро гле да ти у очи“. А ка да би го вор за вр шио, ста вљао би 
цр не на о ча ре на нос и од ла зио у са да шњост!“ („На о ча ри“)

(Гле да ти са да шњост у очи зна чи су о чи ти се са ствар но шћу, са си ту а-
ци јом у ко јој се чо век тре нут но на ла зи).

„Код нас је хи ги је на на ви со ком ни воу. Мно ги од оних ко ји су пљу ну ли 
у ша ке оти шли су на рад у Не мач ку“. 

(Пљу ну ти у ша ке зна чи по че ти не што ра ди ти, при хва ти ти се не ког по сла).
„И функ ци о не ри ре кре и ра ју ска чу ћи из фо те ље у фо те љу“.
(Да ска ка че из фо те ље у фо те љу ка же се за оно га ко че сто ме ња функ-

ци је и увек се на ла зи на ру ко во де ћем по ло жа ју. Са ти рич на оштри ца на ра чун 
функ ци о не ра из ви ре из рас ко ра ка из ме ђу по ме ну тог и ‘раз ве за ног’ зна че ња 
ово га иди о ма). 

„Све је ма ње ко ри сни ка цви ке ра, мно ги гле да ју кроз ди нар“.
(Онај ко у све му гле да ис кљу чи во ма те ри јал ну вред ност гле да кроз ди-

нар. Жи ви мо у ма те ри јал ном све ту, на то нас ду хо ви то упо зо ра ва овај 
афо ри зам).

„Иако ни су ма ђи о ни ча ри мно ги се пе њу иду ћи низ дла ку“.
(Ка да се же ли фра зе мом на гла си ти не чи је до дво ра ва ње дру го ме (нај че-

шће над ре ђе ном), или по ку шај при до би ја ња не чи је на кло но сти, ка же се да му 
иде низ дла ку. Ефе кат нео че ки ва но сти из ви ре из су че ља ва ња обр ну то по-
ста вље ног сме ра кре та ња: ка да се пе ње мо, оче ки ва ли би смо да иде мо го ре, 
да кле уз дла ку, а не низ дла ку. Ов де се, на рав но, ми сли на на пре до ва ње у 
ка ри је ри).

„И пен зи о не ри се ба ве ре кре а ци јом – сте жу ка иш и рас те жу пен зи је“.
(Сте за ти ка иш зна чи ште де ти, гла до ва ти, за ки да ти се би на хра ни).
„Уме сто да то ура де са не ким дру го ви ма – они пре би ше ду го ве!“
(Вра ти ти по су ђе ни но вац, раз ду жи ти се, из ми ри ти ра чу не има у фра зе-

о ло шком фон ду екви ва лент: пре би ти ду го ве).
„Бо ље да гле дам те ле ви зи ју, не го ту ђа по сла“.
(Онај ко во ди ра чу на и не пре ста но обра ћа па жњу на то шта дру ги ра ди 

гле да ту ђа по сла). 
„Не за бо ра ви те вред ног се ља ка! Мо же вам се де си ти да, иако се ни ка да 

ни сте ба ви ли по љо при вре дом, на кра ју... обе ре те бо стан!“
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(Ка да се за не ко га ка же да је об рао (зе лен) бо стан (тек уме та њем ове 
из о ста вље не лек се ме фра зе о ло ги зам би ва до кра ја ја сан), хо ће се на гла си ти 
да је зло, ло ше, рђа во про шао, са гу бит ком. Ако за ми сли мо се ља ка ко ји пре 
вре ме на обе ре бо стан, ко ји још увек ни је зрео, ја сно нам је у ка квој се си ту а-
ци ји на шао – ни ти мо же да га про да, ни ти да га вра ти на вре же).

„А ку ћу сам за ра дио на вла сти тој гр ба чи“. (Пуж)
(Има ти/но си ти ко га на гр ба чи зна чи жи ве ти на чи ји ра чун, о чи јем 

тро шку, из др жа ва ти ко га. Ов де је има мо ја сан слу чај де фра зе о ло ги за ци је 
фра зе о ло ги зма).

„Ко па мо и но га ма и ру ка ма да за по сли мо ро ђа ке, а ру дар ство нам опет 
у кри зи!“ (Ру дар ство)

(Ко па ти и но га ма и ру ка ма зна чи свим си ла ма се тру ди ти, на сто ја ти 
по сти ћи шта, ула га ти мак си мал не на по ре ка ко би се по сти гао ре зул тат).

„На так ми че њу шу мар ских рад ни ка ове го ди не у СР Ср би ји за нај бо-
љег др во се чу про гла шен је Ти хо мир Ли ша нин. Кон ку рен ци ја би би ла знат-
но ја ча да је уче ство вао и мој ди рек тор. Он ми стал но се че гра ну на ко јој 
се дим!“ (Кон ку рен ци ја)

(Ка да не ко не ко га оп стру и ра у ка квом по ку ша ју и осу је ћу је у на у му, он му 
се че гра ну на ко јој се ди).

„Има по је ди на ца ко ји стал но у не ко га упи ру пр стом као да не зна ју да 
се пр сти ма мо же и не што па мет ни је ра ди ти“.

(Упи ра ти пр стом у не ко га је фра зе о ло шки екви ва лент за ру га ње ко ме, 
оп ту жи ва ње ко га).

„И док смо ми ми сли ли да је слеп, он је гле дао сво ја по сла“.
(Гле да ти сво ја по сла = ба ви ти се со бом и сво јим про бле ми ма).
„На ла зи се увек у пр вим ре до ви ма – на рас про да ји по сни же ним 

це на ма“.
(У пр вим (бор бе ним) ре до ви ма су обич но бор ци и ре во лу ци о на ри. Ов де 

је зна че ње фра зе ма ‘раз ве за но’). 
„То ли ка је не ста ши ца ме са да ми је ком ши ја Де јан, ка да смо игра ли шах, 

ствар но по јео – ко ња“. (Не ста ши ца)
(Ево јед ног фра зе о ло ги зма из обла сти ша ха. По је сти не ко ме ко ња зна-

чи укло ни ти то ком игре фи гу ру ко ња са ша хов ске та бле).
„До спе ћу до но гу ле пе же не, ма кар ми оде ра ли ко жу“. (Кро ко дил)
(Ефе кат нео че ки ва но сти у овом афо ри зму за сни ва се на пер со ни фи ко-

ва ној по тре би кро ко ди ла да „до спе до но гу ле пе же не“ у ком би на ци ји са хи-
пер бо ли зи ра ном прет њом одра ти ко ме ко жу, ко ја, ка да је у пи та њу по пу ла-
ци ја кро ко ди ла, не функ ци о ни ше као фра зе о ло ги зам). 

3. По ру ка и са ти рич на оштри ца овог ти па афо ри зма за сни ва се на зна-
че њу ко је фра зе о ло ги зам има и ко је се остат ком тек ста (одн. пре о ста лим 
ре чи ма ко је ула зе у са став афо ри зма) по твр ђу је и екс пли ци ра. Ве о ма че сто 
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фра зе о ло ги зам пред ста вља кон клу зи ју на ра чун оно га што је прет ход но ре-
че но. Па ра диг мат ско и син таг мат ско зна че ње фра зе о ло ги зма се код овог 
ти па афо ри зма по ду да ра ју, а он се, схе мат ски гле да но, мо же пред ста ви ти на 
сле де ћи на чин: →→ 

„Не кад љу ди из на шег син ди ка та под се ћа ју на на ше фуд бал ске ре пре-
зен та тив це. Оста ју – крат ког да ха!“

(Би ти/оста ти крат ког да ха зна чи не мо ћи до вр ши ти по сао, ре а ли зо ва-
ти на ум до кра ја. Ов де се очи то алу ди ра на те шко ста ње у син ди кал ним ор-
га ни за ци ја ма).

„До би ли смо пре ко син ди ка та мед. Сад не мој те ре ћи да нам не те че мед 
и мле ко!“

(Фра зе о ло ги зам мед и мле ко упу ћу је на сјај ну жи вот ну си ту а ци ју, на 
ла год ност жи во та, на жи вот ис пу њен оби љем и бе ри ће том. Мед као сим бол 
слат ко ће, а по го то во син ди кал ни мед, ко ји асо ци ра на рас ко рак из ме ђу жи-
вот них сла сти и гор чи не рад нич ког жи во та, не до во љан је да у до вољ ној ме-
ри за сла ди жи вот рад ни ка). 

„Ин ди ја нац Рам Синг Ча у хан ни је се бри јао 14 го ди на и ра спон ње го-
вих бр ко ва је 2, 15 ме та ра. Ње га мо гу да ву ку за бр ко ве док нас за – нос!!“ 
(Раз ли ка)

(Ву ћи ко га за нос зна чи за ма ја ва ти ко га ла жним на да ма, обе ћа ва ти ко-
ме не што што се не мо же или не же ли ис пу ни ти, об ма њи ва ти ко га).

„Власт је власт, а част је част... Ако из гу би те власт, на сле де ћим из бо-
ри ма, опет има те шан су да осво ји те власт. Ако из гу би те част... ба да ва вам 
ве ков на власт!“

„Пе ва ћу ве чи то као ама тер. Па ре ква ре љу де, то је до ка за но, а ко зна 
ка ко би де ло ва ле и на жи во ти ње“. (Цвр чак)

(У овом и на ред них пет афо ри за ма реч у за гра ди пред ста вља кључ за ту-
ма че ње афо ри зма. Ов де има мо алу зи ју на чу ве ну Езо по ву ба сну „Цвр чак и 
мрав“, чи ја је по ру ка и по зна та и по уч на, и ни је је по треб но об ја шња ва ти).

„Ко ка же да се не мо же жив под зе мљу?“ (Кр ти ца)
„Док ја ле тим од цве та до цве та, дру ги иду од фо те ље до фо те ље“. 

(Леп тир)
(Ићи од фо те ље до фо те ље зна чи ме ња ти фун ци је, од но сно ру ко во де-

ће по ло жа је).
„Опет сам ‘бо је жа у ле ђа!“ (По тро шач)
(Фра зе о ло ги зам ‘ба ти је жа у ле ђа зна чи ја ко ло ше про ћи, на стра да ти).
„На нас за кон на ва лио као ко за на кри во др во“. (Ко за)
(На ва ли ти као ко за на кри во др во зна чи свом сна гом на ва ли ти, си ло-

ви то на ва ли ти).
„Сва ки чо век има ли це и на лич је; не ки ма ли це слу жи за ре кла му, а на-

лич је за оп ста нак!“
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(Сва ко од нас има све тлу и там ну стра ну лич но сти; ону ко ју по ка зу је 
дру ги ма и ону ко ју се тру ди да са кри је, зна че ње је бол до ва ног фра зе о ло ги зма. 
У на став ку афо ри зма ви ди мо ка ко их по је дин ци упо тре бља ва ју).

„Иако га ра ни је ни су при ме ћи ва ли кад се до че пао фо те ље сте као је 
при ја те ље“. 

(Фра зе о ло ги зам до че па ти се фо те ље зна чи сте ћи функ ци ју; до ћи на 
по ло жај).

„Нор мал но да су на уда ру не ду жни. Ду жни ци се стал но – скла ња ју!!“ 
(„Нор мал но“)

(Би ти на уда ру зна чи би ти из ло жен на па ду, од но сно кри ти ци; би ти на 
пр вој бор бе ној ли ни ји). 

„Шта вре ди што има мо чи зме од се дам ми ља кад су на мно гим ме сти ма 
про бу ше не!“ (Бај ка)

(Чи зме од се дам ми ља су чу де сне чи зме из бај ке о Пал чи ћу по мо ћу ко-
јих се са мо јед ним ко ра ком пре ва љи вао огро ман про стор од се дам ми ља).

4. У не ким слу ча је ви ма до ла зи до тран сфор ма ци је фра зе о ло ги за ма из 
ко је про ис ти че ефе кат нео че ки ва но сти ко ји до при но си стил ској обе ле же-
но сти афо ри зма, од но сно ње го вој екс пре сив но сти:

„За до бром те ле ти ном пра ши на се ди же“ (Вер зи ја)
(Ов де је до шло до мо ди фи ка ци је из ре ке за до брим ко њем пра ши на 

се ди же, ко ја зна чи да сва ко ко се не ким на ро чи тим да ром ис ти че при вла чи 
на се бе па жњу све ти не. Овај ша љи ви афо ри зам мо гао би у под тек сту да но си 
ин фор ма ци ју о не ста ши ци до бре те ле ти не на тр жи шту).

„Не мо же да бу де и ди рек тор сит и рад ни ци фи нан сиј ски обез бе ђе-
ни!“ (Не иде)

(Афо ри зам на стао тран сфор ма ци јом фра зе о ло ги зма и вук сит и ов це 
на бро ју ко ји опи су је не мо гу ћу си ту а ци ју у ко јој су сви при пад ни ци ме-
ђу соб но су прот ста вље них та бо ра срећ ни и за до вољ ни и ни ко од њих ни је 
угро жен. Овај афо ри зам ујед но на сар ка сти чан на чин пот цр та ва апе ти те 
функ ци о не ра и од но се у људ ском, уре ђе ном и ци ви ли зо ва ном све ту сво ди 
на кр во лоч не од но се ко ји по сто је у све ту жи во ти ња, да кле, мак си мал но их 
де гра ди ра).

„Реч се пу шта на сло бо ду, а го вор ник се за др жа ва. То је – сло бо да ми-
сли!“ (Ми сли)

(Игра ре чи ба зи ра на на тран сфор ма ци ји фра зе о ло ги зма сло бо да го во-
ра, ко ји име ну је по ја ву ко ја се сма тра им пе ра ти вом де мо крат ских дру шта ва, 
а, у ствар но сти, чи ни се не до сти жним иде а лом. На то нас упо зо ра ва и по ме-
ну ти афо ри зам).

„Ши би ца је од лу чи ла да ка же свом ше фу отво ре но све што ми сли о 
ње му. То је учи ни ла. Кре сну ла му је све у брк. За тим је по ста ла – не у по-
тре бљи ва!“
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(Ре ћи/скре са ти не ко ме исти ну у брк зна чи не по сред но и без уви ја ња 
ре ћи ко ме исти ну. Аутор овог афо ри зма ми ни мал ном лек сич ком ин тер вен-
ци јом чи ни ка ко фра зе о ло ги зам (у овом кон тек сту), та ко и чи тав афо ри зам 
стил ски обе ле же ним. Уко ли ко би се упо тре био фра зе о ло ги зам у ње го вом 
из вор ном об ли ку схва ти ли би смо по ру ку, али би из о стао еле мент нео че ки-
ва но сти, оне о би ча ва ња, а са мим тим и екс пре сив ност, ко ја чи ни фра зе о ло-
ги зам стил ски обе ле же ним).

Из овог по оби му не ве ли ког и не пре тен ци о зног ис тра жи ва ња ве ру јем 
да се да ју на слу ти ти не ис црп не мо гућ но сти ко је фра зе о ло шки фонд срп ског 
је зи ка ну ди афо ри сти ча ри ма, те да тврд ња да је фра зе о ло ги ја сто жер око ко-
га се вр ти афо ри стич ко ми шље ње и ка зи ва ње ни је би ла од већ сме ла и про из-
вољ на. На про тив: обим ни је ис тра жи ва ње рас по ло жи ве афо ри стич ке гра ђе 
ве ру јем да би упот пу ни ло и про ши ри ло за па жа ња до ко јих се до са да до шло. 
У том сми слу, по ме ну та че ти ри мо ду са упо тре бе фра зе о ло ги за ма у про це су 
об ли ко ва ња афо ри за ма ни ка ко ни су ко на чан збир мо гућ но сти по и гра ва ња 
афо ри сти ча ра фра зе о ло шким бла гом срп ског је зи ка. Овим ра дом на сто ја ла 
сам да скре нем па жњу на син те зу две плод не и до са да не до вољ но ис тра же не 
обла сти и да пру жим скро ман на уч ни до при нос овој, за ин тер ди сци пли нар-
ни при ступ из у зет но за хвал ној те ма ти ци.
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Ja smi na VU ČE TIĆ

PHRA SE O LO GISm AS THE PO LE OF THE  
AP HO RI STIC THIN KING ANd TEL LING

Sum mary

The aut hor says that only by hasty re a ding of ap ho ri stic li te ra tu re it can be 
no ti ced the phra se o logy ma kes its al most ine vi ta ble seg ment. In ac cor dan ce with 
the abo ve men ti o ned, this pa per de als with the ro le and im por tan ce of phra se o lo-
gism in si de ap ho rism in clu ding the con tri bu tion of phra se o logy on the bib-be ing 
in the ha bit and styli stic mar king of ap ho risms. Many com mon cha rac te ri stics of 
phra se o lo gisms and ap ho risms we re be ing emp ha si zed such as: la pi dary, styli stic 
de no ta tion, ef fect of unex pec ta ti on (non-cu sto mary), de se man ti za tion, that is re se-
man ti za tion of le xe mes en te ring in to the com po si tion of phra se o lo gism, and phra-
se o lo gism in si de the ap ho rism (this is to be cha rac te ri stic for one type of ap ho rism), 
which, as per the aut hor’s vi ew, led to the fre qu ent use of phra se o lo gisms as a con-
sti tu ti ve ele ment of ap ho rism. In this pa per the bi po la ri za tion of ap ho risms was car-
ried out be a ring in mind the ro le and way in which pfra se o lo gisms in si de them ha ve 
im pact on the cre a tion of ex pres si vity and mes sa ge they are ca rrying.

Key words: phra se o lo gism, ap ho rism, pa ra dig ma tic sig ni fi can ce, synthag ma tic 
sig ni fi can ce, dep hra se o lo gi za tion of phra se o lo gism, bre a king of phra se o lo gism. 

Рад је пре дат 23. апри ла 2012. 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.





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

ФУНК ЦИ ЈА НА РА ТО РА У МУШКОМПИСМУ 
МИ ЛЕН КА ЈЕВ ТО ВИ ЋА**

(глас, фо ка ли за ци ја и дис тан ца)

Ап стракт: У ра ду се ана ли зи ра функ ци ја на ра то ра у при по ве ци „Му-
шко пи смо“ Ми лен ка Јев то ви ћа, ко ја се по ка за ла иза зов ном за ту ма че ње 
због сво је жан ров ске спе ци фич но сти, бу ду ћи да има фор му пи сма чи ји је 
на ра тор же на, а есте ти ка је из ра зи то жен ска. При то ме кон ста ту је мо да је 
фо ка ли за ци ја јед на од бит них по лу га на ко ји ма по чи ва ту ма че ње ове при-
по вет ке, као и то да по сто ји је дан из ра зи ти фо ка ли за тор (на ра тор), док се 
гла со ви дру гих ја вља ју са мо спо ра дич но и не ма ју до во љан ин тен зи тет ни 
тен ден ци ју про ме не чи та о че ве пер спек ти ве.

Кључ не ре чи: Ми лен ко Јев то вић, „Му шко пи смо“, жен ско пи смо, 
жен ска есте ти ка, на ра тор, глас, фо ка ли за ци ја, пер спек ти ва, дис тан ца.

Збир ка при по ве да ка Зим ски отац Ми лен ка Јев то ви ћа из 1987. го ди не1 
у свом фо ку су има те го бан жи вот чо ве ка у се ли ма Ибар ског Ко ла ши на сре-
ди ном про шло га ве ка, од но сно чо ве ка Ко ла шин ца у свом спе ци фи ку му. У 
том по гле ду, Јев то вић је ве о ма бли зак Гри го ри ју Бо жо ви ћу, чи је је де ло из 
го то во пот пу ног за бо ра ва ду гог не ко ли ко де це ни ја, пред ста вио у но вом све-
тлу. Од Бо жо ви ћа је Јев то вић на сле дио и ве ро до стој ност у упо тре би је зи-
ка и фра зе о ло ги је, ар ха и за ма и тур ци за ма у го во ру Ко ла ши на ца ко је сли ка. 
Та ко ђе, скло ност ка пор тре ти са њу жен ских ли ко ва ка рак те ри стич на је и за 
јед ног и за дру гог при по ве да ча, без об зи ра на раз ли ку у вре ме ну и на чи ну 
ства ра ња, али и оства ре ним до ме ти ма.

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на /Ле по са вић, mjmi haj-
lo vic @gmail.com 

** 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 Ми лен ко Јев то вић, Зим ски отац, Је дин ство – На род на књи га, При шти на – Бе о град, 1987.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012

УДК 821.163.41.09-32 Јевтовић М.
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Од два на ест при по ве да ка ко је збир ка са др жи („Гре шка“, „Зим ски отац“, 
Му шко пи смо“, „Ма ле за ду шни це“, „Илин ски ђа во лак“, „Му са“, „Иг њат“, „Ко-
но пац“, „Мут не ки ше“, „Ку ћа без кро ва“, „Ја пан ке“ и „Ве чи то др во“), „Му шко 
пи смо“ се из два ја нео бич но гра ђе ном струк ту ром и фор мом и пру жа мо гућ-
ност ви ше стру ког ту ма че ња – ти по ло шког, жан ров ског, се ман тич ког, ак си-
о ло шког2. Иако на слов ове на ра тив не це ли не упу ћу је на „му шко пи смо“, већ 
сам по че так ка зу је да ни је реч ни о ка квом „му шком пи сму“, већ да је „му шко“ 
(му же вље во) пи смо би ло са мо по вод пи са ња овог „жен ског“ пи сма. За то је 
нео п ход но нај пре од го во ри ти на пи та ње: да ли је ово ти пич но жен ско пи смо?3 
На ра тор (ко ји је ов де ја сно одво јен од ауто ра) је же на, те је и при ча ис при ча на 
из жен ског угла, кроз ви зу ру жен ског на ра то ра. Као што је те о ри ја књи жев но сти 
већ до ка за ла, жен скост или жен ска есте ти ка мо же би ти при сут на и у де ли ма 
му шких пи са ца. Опре де ље ње за жен ског на ра то ра и сен зи би ли тет жен ског пи-
сма (у овом слу ча ју и фор мал ног пи сма), де кла ри ше Јев то ви ћа као пи сца на гла-
ше не скло но сти ка про фи ли са њу и пси хо ло ги за ци ји же не, свој стве ним ве ли-
ким при по ве да чи ма по пут Бо ри са ва Стан ко ви ћа. Има ју ћи у ви ду све ово, ла ко 
је за кљу чи ти да се кључ ту ма че ња овог ти пич но жен ског пи сма на ла зи у од ре-
ђи ва њу функ ци је на ра то ра и ње го ве уло ге у кре и ра њу чи та о че ве пер спек ти ве.

При по ве дач или на ра тор се нај че шће де фи ни ше као „глас или лик чи јим 
по сред ством нам се пред ста вља не ка еп ска рад ња“4. У нај ста ри јим на ра тив ним 
об ли ци ма (бај ци, епу, но ве ли, ан тич ком и ба рок ном ро ма ну) то по сред ни штво 
је по пра ви лу да то у об ли ку пер спек ти ве пр вог или тре ћег ли ца. У де ли ма мо-
дер не умет но сти ре чи, то по сред ни штво по не кад по ста је и сâмо пред мет ро ма-
неск ног об ли ко ва ња, „до би ја об лик ста но ви шта јед ног ли ка, угла ви ђе ња ко ји 
ни је јед но зна чан не го усло ван, са свим ја сно одво јен од ауто ро ве лич но сти“5. 
Мо дер на те о ри ја књи жев но сти по све ти ла је па жњу са мом на ра то ру и ње го вој 

2 „Му шко пи смо“, у: Зим ски отац, 30-50. (Сви ци та ти у ра ду на ве де ни су пре ма овом 
из да њу).

3 Под „жен ским пи смом“ обич но се под ра зу ме ва сво је вр сна жен ска есте ти ка ка кву су на-
сто ја ле из гра ди ти фе ми нист ки ње постструк ту ра ли стич ке ори јен та ци је Л. Ири га реј, Х. 
Сик суз, Ј. Кри сте ва, А. Ле клерк, Ш. Ша ваф, С Коф ман и М. Ви тиг – по зна те и као „Вен-
сен ска гру па“ (Gro u pe de Vin cen nes), ко ја је на ста ла 1968. го ди не из „По кре та за осло ба-
ђа ње же на“. При пад ни це овог по кре та су же ле ле да ис так ну дру га чи јост (ал те ри тет), у 
овом слу ча ју жен скост, као ону дру го ја чи јост ка ква је од ре ђе на дру штве ним струк ту ра ма 
и кул тур ним си сте мом ко ји се за сни ва на на чи ну ми шље ња и по сту па ња му шка ра ца. Жен-
ско пи смо ни је са мо раз ми шља ње о на чи ну на ко ји же на пи ше, већ и о раз ло зи ма због 
ко јих она не пи ше дру га чи је, а то се об ја шња ва ти ме да је ло го цен три зам као вла да ју ћи 
прин цип на шег гле да ња на свет у су шти ни „фа ло кра ти чан“, у зна ку му шке до ми на ци је, па 
су и сви мо де ли ко је про из во ди на ша кул ту ра у осно ви фа ло кра тич ни, а за јед но са њи ма и 
је зик, ко ји ре пре зен ту је ова кве мо де ле (Реч ник књи жев них тер ми на, фо то тип ско из да ње, 
глав ни и од го вор ни уред ник Дра ги ша Жив ко вић, „Ро ма нов“, Ба ња Лу ка, 2001, 948-949).

4 Реч ник књи жев них тер ми на, 648.
5 Исто.
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функ ци ји у књи жев ном де лу6. Та ко се, по ре чи ма са вре ме ног те о ре ти ча ра Х. 
П. Або та, на ра тор „на раз ли чи те на чи не де фи ни ше као ин стру мент, кон струк-
ци ја или сред ство ко јим аутор упра вља“7. Оту да не из не на ђу је ин си сти ра ње 
по је ди них те о ре ти ча ра (на при мер, Ро ла на Бар та) на стро гом раз гра ни ча ва њу 
(ствар ног) ауто ра на ра ти ва од на ра то ра у да том на ра ти ву8.

Као што је већ ре че но, „Му шко пи смо“ има фор му пи сма чи ји је на-
ра тор же на, те се функ ци ја на ра то ра у овом слу ча ју умно го ме по кла па са 
функ ци јом тач ке гле ди шта. Ова фор ма бли ска је Бах ти но вом схва та њу ди-
ја ло шке при ро де све сти и ди ја ло шком ка рак те ру људ ског жи во та: „Жи вот је 
по сво јој при ро ди ди ја ло шки. Жи ве ти зна чи уче ство ва ти у ди ја ло гу: пи та ти, 
слу ша ти, сно си ти од го вор ност, одо бра ва ти и слич но“9. Јев то ви ће во опре де-
ље ње да на ра тив бу де из ло жен у пр вом ли цу и из жен ске пер спек ти ве, бит но 
од ре ђу је и ње го ву ин тен ци ју да у овој при по ве ци-пи сму до ми ни ра ис кљу чи-
во жен ска есте ти ка. При ли ком ту ма че ња функ ци је на ра то ра (ко ји је у овој 
при по ве ци и име но ван – Јов ка, и уто ли ко ин те ре сант ни ји и иза зов ни ји за 
ана ли зу), по слу жи ће мо се три ма осо би на ма ко је је Х. Пор тер Абот из дво јио 
као „нај ко ри сни је“. То су: глас, фо ка ли за ци ја и дис тан ца10. 

Глас се у на ра ци ји ве зу је за пи та ње: ко га чу је мо да при по ве да? Оту да 
је ве зан за гра ма тич ку ка те го ри ју ли ца, те се у скла ду са тим раз ли ку ју две 
основ не ва ри јан те у на ра ци ји: пр во и тре ће ли це11. Узи ма ју ћи у об зир мо-
дел при по ве да ња у „Му шком пи сму“, ре кли би смо да је то при по ве да ње у 
пр вом ли цу уз ди рект но обра ћа ње дру гом ли цу. Сâм по че так: „Дра ги мој ми-
ли Ра шо...“ апо стро фи ра при сност и мо ти ва ци ју на чи на при по ве да ња, али 
исто вре ме но „огра ни ча ва по кре тљи вост при по ве дач ке пер спек ти ве“. На 
овај при по ве дач ки на чин го во ри са мо је дан глас и ми ни смо у мо гућ но сти 

6 Чи та ва јед на гра на те о ри је књи жев но сти но си на зив на ра то ло ги ја и она про у ча ва на-
ра тив не тек сто ве. А на ра тив ни тек сто ви су они у ко ји ма не ко не ко ме при ча о јед ном 
или ви ше до га ђа ја ко ји мо гу би ти ствар ни или фик ци о нал ни. Пред мет про у ча ва ња на-
ра то ло ги је мо гу би ти ро ман, но ве ла, ре пор та жа, исто ри о граф ски текст, еп ска пе сма, 
но вин ски из ве штај... то јест сва ки текст, усме ни или пи са ни, уко ли ко се у ње му при ча 
не ка при ча. Те тек сто ве она из у ча ва са мо уко ли ко су они на ра тив ни. За раз вој на ра то-
ло ги је нај за слу жни ји су струк ту ра ли стич ки кри ти ча ри: Ро лан Барт, Цве тан То до ров, 
Же рар Же нет, Ми ке Бал и дру ги. (Зден ко Ле шић, „Шта је на ра то ло ги ја“, Те о ри ја књи-
жев но сти, дру го из да ње, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, 269-272).

7 Х. Пор тер Абот, Увод у те о ри ју про зе, пре ве ла Ми ле на Вла дић, Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 2009, 118.

8 Исто.
9 Ana Bu žinj ska, Mi hal Pa vel Mar kov ski, Knji žev ne te o ri je XX ve ka, s polj skog pre ve la Iva na 

Đo kić-Sa un der son, Slu žbe ni glаsnik, Be o grad, 2009, 165. 
10 Х. Пор тер Абот, нав. де ло, 120.
11 Не у спе си ма ло број них по ку ша ја пи са ња у дру гом ли цу углав ном се оправ да ва ју чи-

ње ни цом да ни у сва ко днев ном жи во ту не ко ри сти мо при чу на тај на чин. „Од ра ста мо 
слу ша ју ћи при че у пр вом или тре ћем ли цу“ (Исто, 122). 
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да чу је мо ни ти на слу ти мо дру ге гла со ве. Ме ђу тим, нео че ки ва но се пре ла зи 
на на ра ци ју у тре ћем ли цу о му шко-жен ским од но си ма ко ја об ли ку је пер-
спек ти ву са гле да ва ња до га ђа ја у овој еп ској це ли ни: 

„От кад муж и же на по сто је, по сте ља им је све отад же ља и на да. 
Ву ци и те гли и рин тај по ва здан и опет по сло ва ви ше не го на пре тек, 
а до уве че на ва љао се нов на ра мак бри га, му ка ма ни кад кра ја. И тај ну 
има ју, мо та им се и на мо та ва, у гла ви гун гу ла још од ју тра. Чим ноћ, 
они у по сте љу, а у по сте љи ша пат и раз го во ри сва ко ја ки. И онај та ну-
шан, глув од тре пе та и за но са, и онај му цав, ис ки дан од гр ча и пла ча, и 
онај на си лан, око рео од за мо ра и по зно ји це. От пе тља ва ју за мр сак по 
за мр сак, ка ко им ко ји по ре ду до ђе, а у зо ру све се из ме ђу њих зна, кад 
ће ко је да уста не, куд ће“. (30)

Иако се мо гу по сма тра ти као ди гре си је, јер у њи ма сâм на ра тор ни је 
при су тан, ови де скрип тив ни па су си у функ ци ји су при по ве да ња у пр вом ли-
цу јер се на њих ди рект но на до ве зу ју ре че ни це у ко ји ма је на ра тор упо тре-
бив ши за ме ни це „те бе“ и „ме не“ под се тио на сте пен свог при су ства у при чи: 

„Из ме ђу те бе и ме не не зна се ни шта, Ра шко, осам и по го ди на 
ни шта. Ми на шу по сте љу не ма мо, ми на шу ноћ не ма мо. Ни где си не 
знам, са мо чу јем. Па ми до шло и све ме уве ра ва да се пи там имам ли ја 
му жа и чо ве ка, шта си ми ти. И да те пи там на ко ју ћу стра ну су тра ја, 
где је мо ја на да“. (30)

Ко ри сте ћи та ко зва ни мон та жни по сту пак – сме ну на ра ци је у пр вом и тре-
ћем ли цу – при по ве дач (ко ји је у овом слу ча ју са свим раз дво јен од на ра то ра) 
је по ку шао про ши ри ти при по ве дач ку пер спек ти ву и омо гу ћи ти чи та о цу да до-
га ђа је у на ра ти ву са гле да из соп стве не а не из на ра то ро ве пер спек ти ве, али се 
чи ни да у то ме ни је ус пео. До га ђа ји у ку ћи, до жи вља ји са де цом и око ли ном, 
иако ис при ча ни у тре ћем ли цу, са мо су део ши ре це ли не ко ју об ли ку је пер спек-
ти ва уса мље не же не, мај ке и до ма ћи це ко ја је оста вље на да се но си са те го ба ма 
жи во та. Глас на ра то ра је у овом слу ча ју то ли ко сна жан и тран спа рен тан да са му 
на ра ци ју ста вља у дру ги план, а у фо кус ин те ре со ва ња чи та о ца до ла зи сâм на-
ра тор. При по ве дач се не ли би да по ка же сво ју из ра зи то жен ску пер спек ти ву и 
при до би је чи та о ца да отво ре но ста не на ње го ву стра ну: „Ни сам ни ка мен ни 
др во ни пти ца не го же на, а сва ки дан ми је да на шњи дан и сва ка ноћ ми је но ћа-
шња ноћ, са би рај ка ко ти је во ља, осам и по го ди на ја ни за дру ге да не ни за дру ге 
но ћи не знам, Ра шко“ (31). Го ди на ма скри ва на и пре ћут ки ва на ту га због уса-
мље нич ког му че нич ког жи во та на шла је свој из раз у од го во ру на пи смо ко је је 
„ни кад кра ће и ма ње“. Са др жај „му шког пи сма“ се пот пу но ста вља у дру ги план; 
из ње га је ди но са зна је мо да пи та ња „ка ко ми је, ... у пи сму не ма, пра зно“ (37), 
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али не по сред но са зна је мо ка кву је ре ак ци ју иза зва ло у са мом на ра то ру – Јов ки, 
од ноћ них мо ра да ће јој не ко пи смо оте ти и то ма ло „од ње га“ узе ти, стра хо ва 
да ће је не ко окле ве та ти, раз о ча ре ња што ње ну му ку ни ко не мо же раз у ме ти, до 
при зна ња љу ба ви: „Во ли те тво ја Јов ка“.

Чест је слу чај у про зним де ли ма да сред ство гла са пре ла зи са јед ног го-
вор ни ка на дру ги. То се по сти же сме њи ва њем на ра то ро вог гла са и гла са не-
ког дру гог ли ка, и то пу тем ди рект ног ци ти ра ња њи хо вих ми сли или на глас 
из го во ре них ре чи. То се мо же по сти ћи и ин ди рект ним пу тем, „то јест фил-
три ра њем гла са ко ји при па да не ком ка рак те ру, и то та ко што ће мо ко ри-
сти ти лик при по ве да ча у тре ћем ли цу („по ми сли ла је“, „ре кла је“)“12. То је 
мо гу ће и сло бод ном адап та ци јом на ра то ро вог гла са, без упо тре бе зна ко ва 
ин тер пунк ци је (на вод ни ка) – по ми сли ла је, ре кла је. Ме ђу тим, ова кав сло бо-
дан ин ди рек тан стил до во ди у пи та ње ста тус на ра то ра и ње го во функ ци о-
ни са ње у окви ру на ра ти ва. „Му шко пи смо“, прем да са мом фор мом им пли-
ци ра при по ве да ње у пр вом ли цу и је дан глас ко ји чу је мо (глас на ра то ра), 
че сто је ис пре се ца но ци та ти ма дру гих ак те ра при че. Тач ни је, дру ги гла со ви 
су упо тре бље ни на три на чи на: 

1) ди рект ним ци ти ра њем:
„– До го во ри се с ким имаш да се до го ва раш, до су бо те да ми ка-

жеш. Обри ши се што ћу по сле пред то бом за ста ти, не при ста неш ли, 
му ли рај све ово до сад, ка рак тер ми по зна јеш“ (42). 

2) сло бод ним ин ди рект ним сти лом:
„...не го твој отац ве ли да је гре хо та, на ма ће се раш чу ти, не ће Трај-

ку ни Бо жи ну“ (47).

3) фил три ра њем ту ђих гла со ва ко ри шће њем на ра то ро вог гла са:
„– Сва шта ти се зо ве жи вот, мој Не шко – слу шам га оно мад, уки ва 

ба ски ју, Не шко при др жа ва (под ву кла М. Ј. М.). – Сви узи ма ју и оста-
вља ју, сви би ра ју сем ње га“ (42).

„– Оста де нам при зе мљу ша до ве ка ако при мим, Јов ка, за ле пи ће 
нам се ко мр ша вом ко жа – бра ниш се од мог на го ва ра ња (под ву кла М. 
Ј. М.). – Ис тр пи ова ко још ма ло, мо жда до до го ди не, а оне дру ге ме не 
мо же оби ћи. Бо ље је, Јов ка, та ко“ (43).

„– Та мо сам имао за сва ку ноћ по Вењ ку, ус па ко стио си се и ис кре-
ве љио на по слет ку (под ву кла М. Ј. М.). – Ако сам хтео, кад сам хтео, 
Јов ка“ (44).

12 Исто, 131.
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Као што на ве де ни при ме ри по ка зу ју, до ми нан тан је ис кљу чи во глас на-
ра то ра ко ји не са мо да је нај и зра же ни ји, већ има и функ ци ју об ли ко ва ња чи-
та о че вог „хо ри зон та оче ки ва ња“. 

Глас на ра то ра нас ди рект но упу ћу је на дру гу осо би ну функ ци је на ра то-
ра и сто ји с њом у чвр стој ка у зал ној ве зи. То је фо ка ли за ци ја ко ја је у не ким 
слу ча је ви ма бли ска тач ки гле ди шта. Тер мин фо ка ли за ци ја се од но си на „на-
чин на ко ји по сма тра мо ка рак те ре и до га ђа је у на ра ти ву“13. Же рар Же нет је 
раз ли ко вао три основ на ви да фо ка ли за ци је: 1) нул та фо ка ли за ци ја, кад се не 
мо же од ре ди ти пер спек ти ва из ко је се ви де до га ђа ји и ли ко ви, 2) уну тра шња 
фо ка ли за ци ја, кад се при ча из ла же из јед не уну тар ње тач ке, обич но из све-
сти не ке од лич но сти, а мо же би ти фик си ра на, про мен љи ва или ви ше стру ка и 
3) спо ља шња фо ка ли за ци ја, кад се при ча из ла же из јед не тач ке ко ја је из ван 
лич но сти о ко ји ма се при ча и кад се оне ви де спо ља14. Ка да је у пи та њу фо ка-
ли за тор, Ми ке Бал у сво јој књи зи На ра то ло ги ја раз ли ку је два ти па: екс тер ни 
фо ка ли за тор ко ји озна ча ва ауто ро ву тач ку гле ди шта, по зи ци ју при по ве да ча 
сме ште ну из ван фа бу ле, док тер ми ном ин тер ни фо ка ли за тор он озна ча ва 
тач ку гле ди шта ли ка, да кле, при по ве дач ку ин стан цу ко ја и са ма уче ству је у 
рад њи на ра тив ног тек ста. „У мно гим при ча ма се мо же ви де ти за ме њи ва ње 
екс тер не и ин тер не фо ка ли за ци је“, а сме шта ње фо ка ли за ци је при јед ном ли-
ку ро ма на ука зу је на то да је он глав ни ју нак15. На ра тор „Му шког пи сма“ је 
наш из ра зи ти фо ка ли за тор јер је ди но он об ли ку је на шу пер спек ти ву. То ре-
чи то до ка зу је сле де ћи при мер: „...знам да је Са ва от нај пре на пра вио му шкар-
ца и он да од ње го вог ре бра, оно га крат ко га, из над са ме сла би не, да вас не би 
оште тио мно го, пра вио же ну, па ва ма па мет, сна га и свет, а на ма же на ма де ца 
и ку ћа, и му ка ко ја уз то до ђе...“ (36). Он је ин тер ни фо ка ли за тор јер уче ству-
је у са мој при чи, а са ма фо ка ли за ци ја је уну тра шња, бу ду ћи да је чи та о че ва 
пер спек ти ва „дик ти ра на“ из све сти са мог на ра то ра. Из ра зи та жен ска есте-
ти ка ути че на на чин на ко ји ми сли мо и осе ћа мо док чи та мо. Јер, „чак и ка да 
на ра тор при по ве да у тре ћем ли цу, сце не нам пре до ча ва кроз ви зу ру соп стве не 
лич но сти“16 (под ву кла М. Ј. М.). Ин тро спек ци јом (са мо са гле да ва њем и са мо-
пре и спи ти ва њем) и ре тро спек ци јом (са гле да ва њем до га ђа ја и ак те ра при че у 
ди ја хро ној пер спек ти ви) на ра тор се на мет нуо као фо ка ли за тор, као сво је вр-
сни „ре цеп ци о ни фил тер“ при че. Су ге стив ност и „ма ни пу ла тив ност“ ко јом 
на ра тор иза зи ва не са мо раз у ме ва ње већ и са жи вља ва ње, ем па ти ју чи та о ца, 
на во ди на за кљу чак да и сâм на ра тор по ста је ка рак тер у при чи. Он је сто жер 
око ко јег се као кон цен трич ни кру го ви пле те дра ма. Сре ди ште тог кру га чи-
ни са ма жен ска при ро да на ра то ра (Јов ке), ње на не за до во ље на сек су ал ност:

13 Исто, 125.
14 Зден ко Ле шић, „На ра тор“, Те о ри ја књи жев но сти, 279.
15 Ми ке Бал, На ра то ло ги ја, На род на књи га Ал фа, Бе о град 2000, 125.
16 Х. Пор тер Абот, нав. де ло, 124.
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„У пра зном кре ве ту у сред ле та зи ма, ноћ још ду жа, мо гу да те са-
њам. Ова кав жи вот по тро ши те а да не осе тиш, ис це ди и осу ши, ша ка 
при а ња он де где је од Јов ке пре осам и по го ди на, док је ни си оста вио, 
од ска ка ла и бри де ла од твр ди не“ (39).

У књи зи Но ва чи та ња. Постструк ту ра ли стич ка чи тан ка Зден ко Ле-
шић жен ско пи смо до во ди у ве зу са жен ском при ро дом: „L’ ec ri tu re fe mi-
ni ne је на чин пи са ња ко ји афир ми ра при сну по ве за ност же не с ње ним ти-
је лом и ко је не ги ра оно схва та ње по ко јем је пи са ње ис кљу чи во ак тив ност 
ду ха и као та кво ре зер ви ра но за му шкар це“17. Иако је, као што смо већ ре-
кли, аутор „Му шког пи сма“ – му шког по ла, на ра то ро ва из ра зи та жен ска 
при ро да је про фи ли са ла ову на ра тив ну це ли ну као књи жев ну тво ре ви ну са 
свим ка рак те ри сти ка ма жен ског пи сма. У то ме је спе ци фич ност функ ци је 
овог на ра то ра. 

Ста вља ју ћи ак це нат на пу но ћу и сна гу би о ло шке пред о дре ђе но сти же-
не, Јев то вић се при бли жио оном стан ко ви ћев ском „не за до вољ ству кр ви“, 
уру ша ва њу ду ше же ља ма те ла. Од то га што је осу ђе на да но си те рет жи во та, 
и му шкар ца и же не, и оца и мај ке, чи ни се да ле ко те жим то што је осу ђе на 
на са мо ћу, не ра зу ме ва ње и не до дир. И уто ли ко су сна жни ја и жи вља се ћа ња 
на не жно сти и стра сти из пр вих го ди на бра ка ка да су још и има ли „за јед нич-
ки жи вот“. Су ге стив ност на ра то ра на ро чи то је по ја ча на у тре ну ци ма ка да о 
се би при ча у тре ћем ли цу: „Осам и по го ди на тво ја Јов ка ле же на цео за ве-
жљај бри га, а те бе не жу ља ни јед на чим си ђеш и зга зиш твр до...“ (39); „Јов ка 
кри вац, ни ко дру ги, ни ти што за то ли ко ни си до ла зио, Јов ка то са ма“ (40); 
„Јов ка па Јов ка, опет она, сва ко про клет ство од ње“ (44). Ши рок ди ја па зон 
емо ци ја ко ји она по ка зу је, од пре ко ра, мр жње, сум ње, за ви сти, не за до вољ-
ства, оча ја до раз у ме ва ња, са о се ћа ња, ка ја ња, пра шта ња, не жно сти, љу ба ви, 
пред ста вљен је кроз нај бит ни је до га ђа је ко ји су обе ле жи ли Јов кин жи вот. 
На два де сет стра на, ко ли ко са др жи „Му шко пи смо“, сме ште на је чи та ва јед-
на жи вот на при ча. Чи та лац је у при ли ци не са мо да кроз ви зу ру на ра то ра 
са гле да ње гов жи вот, већ и да са њим де ли осе ћа ња и рас по ло же ња – да осу-
ђу је ви нов ни ке Јов ки не не сре ће и раз у ме ње ну огор че ност, али и да због 
нај бли ста ви јих мо ме на та љу ба ви и стра сти опра шта и во ли за јед но са њом. 
Због све га то га, ја сно је да је фо ка ли за ци ја јед на од бит них по лу га на ко ји ма 
по чи ва ту ма че ње ове при по вет ке, као и то да по сто ји је дан из ра зи ти фо ка-
ли за тор (на ра тор), док се гла со ви дру гих ја вља ју са мо спо ра дич но (све кар 
Дам њан, Јо во Кру шкар), и не ма ју до во љан ин тен зи тет ни тен ден ци ју ко ји ма 
би ути ца ли на чи та о че ву пер спек ти ву.

Тре ћи по јам ко јим се од ре ђу је функ ци ја на ра то ра у не кој на ра тив-
ној це ли ни је сте дис тан ца, а од но си се на „раз ли чит сте пен на ра то ро вог 

17 Zden ko Le šić, No va či ta nja. Poststruk tu ra li stič ka či tan ka, Buybo ok, Sa ra je vo, 2003, 129.
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уче ство ва ња у при чи“18. Тер ми ни им пер со нал ност и дис тан ца уско су по ве-
за ни. У „Му шком пи сму“ ско ро да се и не мо же го во ри ти о им пер со нал но-
сти, бу ду ћи да се на ра тор на мет нуо као сто жер чи та ве при че око ко јег се 
вр те сви до га ђа ји и си ту а ци је. На ра тор је исто вре ме но ини ци ја тор, ак тер, 
по сма трач и хро ни чар зби ва ња, те је и сте пен ње го вог при су ства ап со лу тан. 
На ра то ро ве дис тан це ско ро и да не ма; она се са мо услов но мо же узе ти у об-
зир у оним мо мен ти ма у ко ји ма на ра тор о се би го во ри у тре ћем ли цу, ма да 
је ја сно да је и та да оста вље но ма ло про сто ра чи та о цу за објек тив но про це-
њи ва ње. Та ко ђе, при по вет ка са др жи не ко ли ко на из глед спо ред них до га ђа-
ја, ко ји не ма ју ди рект не ве зе са са мим то ком при че-пи сма (убод стр шље на 
(убо је ћер ку Јел ку), бо ло ва ње све кр ве, му же вље во не вер ство, уче ста ли до-
ла сци Ран ђе ла). По сма тра ни на ма кро пла ну чи та ве при че, они су у функ ци ји 
на ра то ро ве ја сне на ме ре да при до би је чи та о ца и не до зво ли му да ни за тре-
ну так не по сум ња у тач ност по да та ка ко је из но си у сво јој ин тер пре та ци ји 
до га ђа ја. Ово се мо же до ве сти у ве зу са пој мом „не по у зда ног при по ве да ча“, 
ко га је у те о ри ју про зе увео Вејн Бут, твр де ћи да се ти при по ве да чи „та ко 
уоч љи во раз ли ку ју у за ви сно сти од то га ко ли ко да ле ко и у ком сме ру од сту-
па ју од нор ми сво га пи сца“19. 

Усва ја ју ћи жен ску есте ти ку, аутор „Му шког пи сма“, Ми лен ко Јев то вић, 
ни је се уда љио од сво јих по е тич ких по ла зи шта, ни фор мал них, ни иде о ло-
шких. На про тив, по и ма ње фи ло зо фи је жи во та јед ног чо ве ка Ибар ског Ко-
ла ши на са мо је осна же но са гле да ва њем из но ве, жен ске пер спек ти ве. За то 
се (не)по у зда ност при по ве да ча као фор мал но пи та ње у овом слу ча ју ис кљу-
чу је. Пре би се мо гло го во ри ти о по ве за но сти струк ту ре и се ман ти ке де ла, 
бу ду ћи да су по да ци из ствар но сти (она кве ка кву је Јев то вић ви ди и по и ма) 
тран спо но ва ни у на ра ци ју де ла20. За учвр шћи ва ње те ве зе у овом слу ча ју нај-
за слу жни ји је на ра тор.
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Ma ri ja JEF TI MI JE VIĆ-MI HAJ LO VIĆ 

THE FUN CTION OF NAR RA TOR IN THE  
mA LE LET TER OF mI LEN KO JEv TO vIĆ

(vo i ce, fo ca li za tion, and dis tan ce)

Sum mary

The no vel “Ma le Let ter” of Mi len ko Jev to vić, as per the aut hor’s at ti tu de, from 
the col lec tion Win ter Fat her pro ved to be very chal len ging for the in ter pre ta tion eit-
her due to its form (it has got a sha pe of let ter) or due the fact it was writ ten in the first 
per son, and its nar ra tor is the wo man. So, this no vel with the ex pres sed fe ma le aest he-
tics was gi ven all cha rac te ri stics of fe ma le let ter alt ho ugh its real aut hor is of ma le sex. 

Furt her mo re, the fun ction of nar ra tor is to be of the ex cep ti o nal im por tan ce for 
the per cep tion it self of this nar ra ti ve who le. It was vi e wed thro ugh three con cepts 
which we re in tro du ced in the the ory of pro se by the the o re ti cian H. Por ter Ab bot, 
such as: vo i ce, fo ca li za tion, and dis tan ce. Fo ca li za tion is to be one of the im por tant 
axes the in ter pre ta tion of this no vel is re sting on, and the re is one pro mi nent fo ca li-
za tor (nar ra tor), whe re as the vo i ces of ot hers are ap pe a ring only from ti me to ti me 
so that they ha ve ne it her eno ugh strong in ten sity nor ten dency by which they wo-
uld in flu en ce the re a der’s per spec ti ve.

Be si des, nar ra tor is to be the most me ri to ri o us the struc tu re of this no vel stands 
in strong re la ti on ship with its se man tics.

Key words: Mi len ko Jev to vić, “ma le let ter”, fe ma le let ter, fe ma le aest he tics, nar-
ra tor, vo i ce, fo ca li za tion, per spec ti ve, dis tan ce. 

Рад је пре дат 3. апри ла 2012. 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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ИСТИ НА ВЕРЕ И ИСТИ НА СУМЊЕ 
У ПРИ ПО ВЕ ЦИ „СИ МОН ЧУ ДО ТВО РАЦ“  

ДА НИ ЛА КИ ША**

„Ни су опа сне мно ге књи ге, опа сна је са мо јед на“.
(Да ни ло Киш)

Ап стракт: У при по ве ци „Си мон Чу до тво рац“ Да ни ла Ки ша аутор 
ука зу је на по сто ја ње ви ше про ти ву реч них исти на, под ву че них уво ђе њем 
до ку ме на та, „ча сних“ и „сум њи вих“ све до ка, као и се ман ти ком са мог по-
ступ ка, дру гом вер зи јом при че. Игра ју ћи се до ку мен том и ква зи до ку-
мен том, пи сац има за циљ да по др жи објек тив ност при по ве да ња, ари-
сто те лов ски за кон ве ро ват но сти и ну жно сти. Та ко је ди на исти на у чи ју 
аутен тич ност чи та лац не тре ба да сум ња, по ста је исти на ње го ве при че, 
ме та при по вед на исти на.

Ве ри и ре ли ги ји у при чи је су прот ста вљен искон ски по кре тач људ-
ског ду ха и ра до зна ло сти – сум ња, а њен апо стол и за чет ник свих је ре си, 
гно стик Чу до тво рац, уз диг нут је на ни во тра гич ног ју на ка у уза луд ној 
бор би с де ми јур гом за људ ско, за по је ди нач но, за са зна ње до бра и зла.

Кључ не ре чи: Си мон Чу до тво рац, исти на, сум ња, ве ра, илу зи ја, до ку-
мент, фан та зи ја, гно сти ци зам, Ика ров лет.

Сло же ни свет при че „Си мон Чу до тво рац“ Да ни ла Ки ша, ко јом по чи-
ње те мат ска збир ка ен ци кло пе ди ја мр твих, отва ра мо пи та њем јед на ко фи-
ло зоф ским ко ли ко и књи жев но у мет нич ким – да кле, ме та фи зич ким – да ли 
је Исти на јед на и је дин стве на, или има ви ше истинâ? Пра ве ћи ди стинк ци ју 

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012

УДК 821.163.41.09-32 Киш Д.

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, be cej-
ski@ptt.rs

** Рад је ра ђен 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 
(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.
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из ме ђу при по ве дач ке исти не и исти не ствар ног све та, по ку ша ће мо да ра све-
тли мо због че га Киш при бе га ва „дру гој вер зи ји“, од но сно, на сто ји да у ис тој 
при чи ме ња тач ку гле ди шта, при по ве дач ку ин стан цу, игра ју ћи се „исти на ма“ 
из раз ли чи тих све то ва. То је на чин да у са мом умет нич ком тек сту, по ла зе ћи 
од ми кро пла на, до ма ши ме та на ра тив ни ни во. Са мим тим што до зво ља ва мо-
гућ ност по сто ја ња ви ше исти на, ова при ча мај стор ски са жи ма обим ну про-
бле ма ти ку, те ма ти зу је и на убе дљив на чин оправ да ва Ки шо во ру ко во де ће 
ства ра лач ко на че ло – сум њу: „При мор ди јал но пи та ње ли те ра ту ре, као и фи-
ло зо фи је уоста лом, је сте пи та ње сми сла жи во та и ду бо ка сум ња у све исти-
не: по ку шај да се у ефе ме ри ди људ ског жи вље ња про на ђе не ки сми сао“1.

Дру ги „кључ“ за отва ра ње ових вра та од „де вет бра ва“ би ће нам Спи-
но зи на фи ло зо фи ја и Ки шов од нос пре ма гно сти ци зму. У „Post scrip tu mu“ 
збир ке он на гла ша ва да је фа бу лу при че „Си мон Чу до тво рац“ пи сао на осно-
ву до ку мен та – гно стич ке ле ген де – што је ре цеп циј ски усме ре на на по ме на, 
ве о ма ва жна ако зна мо вред ност „чи та лач ког пред зна ња“, де та ља и не бе ле-
три стич ких за пи са у Ки шо вој по е ти ци (мар ги на, фу сно та, постскрип ту ма и 
сл.). Дра го цен нам је и ње гов књи жев но кри тич ки есеј, „Из гнан ство и кра-
љев ство Ма ри је Чу ди не“, на из глед сав у при ме ње ној рав ни; де таљ ни ја ана-
ли за, ме ђу тим, от кри ва за пре тен ауто по е тич ки став пре ма гно сти ци зму. 

С об зи ром на то да упра во при ча „Си мон Чу до тво рац“ уво ди у свет 
збир ке чи ја ин ди ка ци ја на сло ва упу ћу је на две Ки шо ве жи вот не и ства ра-
лач ке оп се си је – на ен ци кло пе диј ски иде ал (на фор му ко ја пред ста вља вр ху нац 
ње го ве „по е ти ке са жи ма ња“2) и на те му смр ти, по ред основ ног опре де ље ња 
за ана ли тич ки мо дел, за про блем ско, са гле да ће мо ову при по вет ку у кон тек-
сту те мат ске збир ке, као и са аспек та це ло куп ног опу са (бе ле три стич ког и 
есе ји стич ког), на осно ву че га ће мо на пра ви ти не ко ли ко ски ца за те мат ско-
мо тив ске и струк ту рал не па ра ле ле.

Киш на сто ји да по стиг не при по ве дач ку објек тив ност ви ше стру ким дис-
тан ци ра њем од до га ђа ја. Основ но сред ство му је до ку мент – „лен гер ко ји 
др жи фан та зи ју ве за ну за ствар ност“3, по ка зу ју ћи да је „вре ме из ми шља ња 
за у век про шло, а да ће при ча и ро ман све ви ше би ти ис по вест и до ку мент, 

1 „За плу ра ли зам“, Ho mo po e ti cus, 81. Сви ци та ти из Ки шо вих де ла узе ти су из Са бра них 
де ла Да ни ла Ки ша у ре дак ци ји Мир ја не Ми о чи но вић, Про све та, Бе о град, 2006-2007. 
Да ље ће мо на во ди ти са мо на слов де ла и број стра ни це.

2 Ки шо ва „по е ти ка са жи ма ња“ об у хва та раз ли чи те по ступ ке и сред ства, чи ји је иде ал 
не ка вр ста ен ци кло пе ди је-ке но та фа: ци тат ност и, у окви ру ње, до ку мен тар ност 
(мно ги ис тра жи ва чи су пре ви де ли чи ње ни цу да је до ку мен тар ност ну жно вр ста ци-
тат но сти, па су их ис ти ца ли као два па ра лел на по ступ ка), „под му кло де ло ва ње би о гра-
фи је“, фик ци ју са еле мен ти ма фан та сти ке (они рич ке, еру дит не, на уч не, итд.). Њи ма 
се исто вре ме но по сти же илу зи ја исти ни то сти и об јек тив но сти и уки да „ауто ма ти зам 
пер цеп ци је“.

3 „Тра жим ме сто под сун цем за сум њу“, Жи вот, ли те ра ту ра, 173.
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Бор хес и Пиљ њак ...4, јер ствар ност је по ста ла, ка ко твр ди До сто јев ски, 
„фан та стич ни ја од сва ке фан та сти ке“. За јед но са бор хе сов ском па ра диг мом 
о ствар но сти на пи са ног, са др жа ном у мак си ми: „Че га не ма у спи си ма, не ма 
га ни у све ту“, Киш за у зи ма и по ле мич ки став пре ма њој5. Још јед но ва жно 
сред ство ко је ко ри сти за по сти за ње објек тив но сти је иро нич на дис тан ца. 
Ка ко је она по ста ла оп ште ме сто кри ти ке, по но ви ће мо са мо да пред ста вља 
„ме ха ни зам од бра не“ од па те ти ке про и за шле из „тра гич ног осе ћа ња све та“, 
да уки да сва ку ис кљу чи вост са мим тим што не ги ра по сто ја ње са мо јед не 
исти не, са мо јед ног ис ку ства и „са вр ше но ко ре спон ди ра са по ста вље ним за-
хтје ви ма све о бу хват но сти“6; „Иро ни ја схва та ни штав ност не са мо по је ди них 
ка рак те ра већ це лог људ ског ста ња, и то та мо где је оно нај ви ше и нај пле ме-
ни ти је; она схва та да то ни је ни шта у по ре ђе њу са бо жан ском Иде јом7“. 

У „Симoну Чу до твор цу“ Киш се по и гра ва до ку мен том (фак том) и ква-
зи до ку мен том (фик ци јом) кроз на ра тив ни и ме та на ра тив ни го вор, чи ме 
исто вре ме но по сти же увер љи вост при че и осло ба ђа се „ба ла ста стра ни ца“, 
што нам је по сту пак по знат из ње го вих ра ни јих збир ки. Он је час при по-
ве дач с дис тан це, час оче ви дац, ис тра жи тељ или хро ни чар ко ји на во ди и 
тврд ње „јед ног па га ни на“ (не при стра сног све до ка) и „исти не“ Си мо но вих 
про тив ни ка и след бе ни ка: „’Та да су му очи си ја ле као зве зде’, ка же је дан од 
ње го вих уче ни ка. ...И мао је глас лу да ка и по глед блуд ни ка’, бе ле жи је дан 
од ње го вих про тив ни ка“; уз бе ле шке не ког хри шћан ског по ле ми ча ра на ко-
је се „осла ња“ у дру гој (ма ње упе ча тљи вој) вер зи ји при че, при по ве дач да је 
при мед бу да ни је си гу ран „да ли он то пре но си сво је соп стве но све до че ње 
или са мо ци ти ра не ког од све до ка те сце не. Или про сто из ми шља. Ма сли на 
и та нак хлад ма сли не, ме ђу тим, на осно ву по но вље ног све до че ња, оста ју је ди на 
чвр ста чи ње ни ца ове нео бич не при че о Си мо но вим чу ди ма“. По зи ва ју ћи 
се на про ти ву реч на све до чан ства из до ку мен тар них из во ра, и/или на ви ше 
жи вих или мр твих, „ча сних“ или „сум њи вих“ све до ка, Киш се дис тан ци ра 

4 „До ба сум ње“, Ho mo po e ti cus, 243.
5 Ову сен тен цу, ко ју Де лић сма тра за штит ним зна ком чи та вог Ки шо вог опу са, пи сац је 

већ у Ман сар ди „ис пра вио“, на ја вљу ју ћи свој до ку мен тар ни по сту пак: „Qu od non in ac-
tis (in ar tis!) non est in mun de“. На ис тој стра ни ци Киш отва ра још јед ну оп се сив ну те му 
зна чај ну за на шу ана ли зу – од нос жи во та (ис ку ства) и ли те ра ту ре (фи ло зо фи ра ња): 
„Pri mum vi ve re de in de phi lo sop ha ri“. 

 Ви ди: Јо ван Де лић, „Књи жев ност као те ма умјет нич ке про зе“, Hom ma ge Да ни лу Ки шу. 
Збор ник ра до ва, уред ник Ра до мир В. Ива но вић, Кул тур но-про свјет на за јед ни ца Под-
го ри це – Сред ња шко ла „Да ни ло Киш“ – Бу два, Под го ри ца – Бу два, 1994, 26.

6 Бо же на Је лу шић, „Мин ђу ша Си мо на Чу до твор ца или моћ и не моћ књи жев не кри ти-
ке“, Hom ma ge Да ни лу Ки шу, 82.

7 Овим ста вом не мач ки фи ло зоф Зол гер пр ви је по ка зао да је иро ни ја основ умет но сти. 
Sol ger, Vor le sun gen über Aest he tik, Le ip zig, 1829, 125. Пре ма: Сре тен Пе тро вић, есте-
ти ка, Фи ло ло шки фа кул тет – На род на књи га, Бе о град, 2000, 206.
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од тра ди ци о нал ног „све зна ју ћег при по ве да ча“8. При том је те шко, не ка да и 
не мо гу ће, утвр ди ти где пре ста је фик ци ја а по чи ње ствар ност, ко ји је пра ви, 
а ко ји ква зи до ку мент, што је за чи та лач ки до жи вљај и не ва жно (ако је у пи-
та њу „пра ва“ пер цеп ци ја, чи та лац „с лам пом на рас кр шћу“ ка ко је го во ри ла 
Иси до ра Се ку лић). На тај на чин пи сац, с јед не стра не, из ра жа ва не са мо 
сум њу у соп стве ну оба ве ште ност и у про вер љи ву ве ро до стој ност до ку мен-
та, већ и у мо гућ ност би ло ка квог са зна ња јед не је дин стве не исти не. С дру-
ге стра не, он на ви ше на чи на по др жа ва илу зи ју исти ни то сти сво је при че. 

За по сти за ње при по вед не исти не до зво ље на су сва ча сна спи са тељ ска 
сред ства и је ди но је ва жно не из не ве ри ти ло ги ку са мог умет нич ког тек-
ста, што је још Ари сто тел фор му ли сао као за кон ве ро ват но сти и ну жно-
сти: „На ве сти чи та о ца да по ве ру је у исти ни тост тво је при че, да по ве ру је 
да се нај ве ћи део оно га што чи та за и ста и до го ди ло, то и је сте, по на вљам, 
основ ни циљ сва ке ли те рар не тво ре ви не. А за по сти за ње тог ефек та сви су 
на чи ни до бри ако су ефи ка сни“9. Пи сац се осла ња на до ку мент, на је ди ну 
ко ли ко-то ли ко „чвр сту“ под ло гу, на „до ка зи ве чи ње ни це“, да кле на исти ну 
из ре ал ног све та, ко ја са мим уво ђе њем у но ви кон текст, умет нич ки, под ле-
же овом за ко ну. Ако по сто ји ви ше до ку мен тар них исти на о јед ном до га-
ђа ју, по ја ви, лич но сти – он да мо же по сто ја ти и ви ше при по вед них исти на 
осло ње них на те до ку мен те у окви ру јед не при че. То Киш про бле ма ти зу је 
и се ман ти ком са мог по ступ ка, ко ри сте ћи раз ли чи те вер зи је или „око ка ме-
ре“ за са гле да ва ње пред ме та или до га ђа ја са раз ли чи тих аспе ка та. Нај и сти-
ни ти ја по ста је ме та при по вед на исти на, исти на ње го ве при че, сто га што 
је ди но она до зво ља ва па ра лел но по сто ја ње ви ше про ти ву реч них исти на из 
до ку мен тар ног, ле ген дар ног, ли те рар ног и ре ал ног све та, и што је из гра-
ђе на на сум њи у све исти не, па и у се бе са му. Зна чи, чи та лац тре ба да сум-
ња у све, осим у аутен тич ност при че. Дра ган Бо шко вић за па жа да је овај 
по сту пак, ко ји по ста је кон стан та Ки шо ве по е ти ке, нај бо ље илу стро ван 
ауто по е тич ким ко мен та ром из при че „Нож са др шком од ру жи ног др ве-
та“, ко ја нас уво ди у свет Гроб ни це10; при по ве дач ис ти че да би ње гов иде ал 

8 У Ча су ана то ми је (стр. 124) Киш ис ти че да пи сац ко ри сти ме то де ис тра жи те ља не 
би ли се при бли жио исти ни: „пи сац је по но во Бог“, али не са бо жан ским све зна њем 
о до га ђа ји ма у ду ши сво јих ју на ка (огра ђу је се од пси хо ло ги за ци је), већ у сфе ри свог 
ми кро ко смо са-ар хи ва, „на на чин Бож јег ар хи ва ра и за пи сни ча ра ко ји у ча су смр ти 
ва ди ве ли ки про то кол по сту па ка и из њих чи та већ за пи са не по ступ ке, ми сли и иде је 
сво јих ју на ка“.

9 „Тра жим ме сто под сун цем за сум њу“, Жи вот, ли те ра ту ра, 167.
10 „При ча ко ја сле ди, при ча ко ја се ра ђа у сум њи и не до у ми ци, има је ди ну не сре ћу (не-

ки то зо ву сре ћом) што је исти ни та: она је за пи са на ру ком ча сних љу ди и по у зда них 
све до ка. Али да би би ла исти ни та на на чин на ко јем њен аутор са ња, мо ра ла би би ти 
ис при ча на на ру мун ском, ма ђар ском, укра јин ском или ји ди шу; или, по нај пре на ме ша-
ви ни свих тих је зи ка“.
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био да при чу пре ве де на пра ва ви лон ски је зик, да кле, да до сег не пр во бит но 
је дин ство Ре чи-ло го са, „иде ал ну исти ну“11.

Не ги ра ју ћи ве ро до стој ност до ку ме на та, он не ги ра и исто ри ју, сма тра-
ју ћи је ни шта исти ни ти јом од фик ци је и тра жи ње ну но ву фор му, не ку вр сту 
не кро ло га-ен ци кло пе ди је за оне мр тве чи је се би о граф ске од ред ни це не на-
ла зе у дру гим ен ци кло пе ди ја ма. Схва тив ши исто ри ју као „кла ни цу“ и хо ло-
ка уст, исто ри ју оп штег беш ча шћа, а не као „учи те љи цу жи во та“12, Киш се у 
не ко ли ко при ча ен ци кло пе ди је мр твих вра ћа ле ген ди и ми ту. Али, шта та мо 
на ла зи? Го то во са ужа сом схва та мо да, уме сто по врат ка јед ној је дин стве ној 
Исти ни, ни ми то ло ги ја не пру жа ни ка кво са зна ње о том це ло ви том Би ћу, 
осим што по твр ђу је нај цр ње слут ње о ци клич ном (а не ли не ар ном, исто риј-
ском) про ти ца њу вре ме на, те људ ску не моћ и ни штав ност пред све оп штом, 
спи но зи јан ском пред о дре ђе но шћу13. 

Већ на по чет ку при че при по ве дач ми сти фи ку је по ре кло Си мо на Чу до-
твор ца по зи ва ју ћи се на про ти ву реч не из во ре, као и на чи ње ни цу „да је он 
сам до при нео тој за бу ни, јер је на то бе за зле но пи та ње по ре кла од го ва рао 
јед ним ши ро ким за ма хом ру ке ко ји је об у хва тао јед на ко пр во на се ље као и 

11 Дра ган Бо шко вић, Ислед ник, све док, при ча: Ис тра жни по ступ ци у Пе шча ни ку и Гроб-
ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча Да ни ла Ки ша, Пла то, Бе о град 2004, 133-136. 

12 О Ки шо вом „су ко бу“ са исто ри јом пи сао је М. Пан тић: Киш, „Фи лип Ви шњић“, Бе о-
град 2000.

13 Спи но за (Ba ruch, Be ne dic tus de, 1632-1677), био је Је вре јин по ро ђе њу, али га ни су 
при хва та ли ни су на род ни ци, ни хри шћа ни. Ма да ње го вом фи ло зо фи јом до ми ни ра 
иде ја Бо га и вр ли на, сма тран је ате и стом, од но сно је ре ти ком. Глав но де ло, ети ка, об-
ја вље но му је пост хум но, а по зна та су још два: Trac ta tus The o lo gi co-Po li ti cus (спој кри-
ти ке Би бли је и по ли тич ке те о ри је) и Trac ta tus Po li ti cus (по ли тич ка те о ри ја). Кри ти-
ку ју ћи Би бли ју, он мно ге ста ро за вет не тек сто ве да ти ра знат но ка сни је и ис ти че да се 
Све то пи смо мо же ту ма чи ти у кљу чу ли бе рал не те о ло ги је. Б. Ра сел на во ди из во ре по 
ко ји ма му је по ну ђен го ди шњи из нос да о сво јим сум ња ма ћу ти, што он ни је при хва-
тио, по себ но ис ти чу ћи ва жност сло бо де ми шље ња.

 По Спи но зи, по сто ји са мо јед на суп стан ца, са мо јед но ап со лут но, нео гра ни че но и 
пот пу но по зи тив но Би ће – Бог или при ро да (што во ди до чи стог пан те и зма). Сва 
де ша ва ња ма ни фе ста ци ја су не до ку чи вог Бо га, свим ства ри ма упра вља ап со лут на ло-
гич ка ну жност. До га ђа ји су део без вре ме ног све та, јер Ње го во гле ди ште је гле ди ште 
веч но сти. Зна чи, сло бод на во ља не по сто ји – бу дућ ност је исто та ко не про мен љи ва, 
као и про шлост. За то што су све ства ри ну жне и бу дућ ност из ве сна, ра зум не сме да 
ро бу је емо ци ја ма, од ко јих су нај о па сни је на да и страх (од смр ти), а по том по ни зност 
и по ка ја ње, док је за до вољ ство до бро. Спи но зин по глед на свет и има за циљ да осло бо-
ди љу де ти ра ни је стра ха, јер чо век не мо же учи ни ти ни шта ка ко би по стао бе смр тан: 
„Сло бо дан чо век не ми сли ни о че му ма ње не го о смр ти; и ње го ва му дрост ни је раз ми-
шља ње о смр ти, не го о жи во ту“. 

 Ви ди: Бер транд Ра сел, „Спи но за“, Исто ри ја за пад не фи ло зо фи је: и ње на по ве за ност са 
по ли тич ким и дру штве ним усло ви ма од нај ра ни јег до ба до да нас, На род на књи га – Ал-
фа, Бе о град, 1998, 516-526.
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по ла не бо скло на“. У пи та њу је иро ни ја, јер нам је исто ри ја осве до чи ла упра-
во су прот но – суд бин ски зна чај по ре кла. То што се сам до га ђај од ви ја „на 
за мр ше ним пу то ви ма ко ји во де са Ис то ка на За пад и са За па да на Ис ток“ 
ни шта нам кон крет ни је не ка зу је, већ са мо до дат но усло жња ва ње го ву уни-
вер зал ну сим бо ли ку. Да кле, Чу до тво рац мо же жи ве ти у сва ком про сто ру 
и сва ком вре ме ну – а та кве су осо би не упра во ме та фи зич ког – мит ског и 
умет нич ког хро но то па. Си мо но во обра ћа ње „на ро ду са ма риј ском“ (по ми-
њу се и Ју де ја и Ана до ли ја, док је у дру гој вер зи ји Си мон еги пат ски ма ђи о-
ни чар), на во ди нас да од го вор по тра жи мо у Дје ли ма све ти јех апо сто ла. Ту 
се по ми ње „Си мон ча ра лац“, ко ји је ужи вао ве ли ку по пу лар ност у на ро ду 
са ма риј ском, про гла сив ши се бе Бо гом, и ко ји је од апо сто ла хтео да ку пи 
моћ да ри ва ња Ду ха све тог: „А Пе тар му ре че: нов ци тво ји с то бом да бу ду у 
по ги бао, што си по ми слио да се дар Бо жи ји мо же до би ти за нов це“ (8,20). 
Хри шћан ски апо ло ге ти сма тра ли су Си мо на пр вим је ре ти ком, „пр вим гно-
стич ким учи те љем“ и „оцем свих је ре си“, пре те чом пр вог је ре тич ког по кре-
та, тзв. „си мо ња на“. У пр вим ве ко ви ма хри шћан ства био је на ро чи то по знат 
су коб с апо сто лом Пе тром, на осно ву че га је ство рен апо криф ни текст, ка-
сни је пред мет мно гих умет нич ких об ра да. Киш за осно ву сво је при че узи ма 
фа бу лу гно стич ке ле ген де, по ко јој је Си мон обе ћао да ће се пред број ним 
по сма тра чи ма ус пе ти на не бо ка ко би до ка зао да су Ње го ва чу да лаж; по сле 
мо ли тве св. Пе тра до жи вео је пад14.

По сту пак уки да ња вре ме на и про сто ра пи сац по др жа ва и са вре ме ном 
син так сом, ме ша ју ћи сти ло ве при ци та ти ма све до ка и у ди ја ло зи ма. Та са-
вре ме на син так са ука зу је на још не што – да при по ве дач „чи та“ с па лимп се-
ста, и то с гор њих сло је ва, а не са дис тан це од „се дам на ест го ди на по сле 
смр ти и чу де сног ус кр сну ћа Ису са На за ре ћа ни на“, ка ко сто ји у при чи (из-
ра ња ње Си мо на Чу до твор ца из „ћу дљи вог“ пе ска сим бо лич ки га по ве зу је с 
ју на ком Пе шча ни ка и ње го вом сим бо ли ком). Нај ста ри ји слој се же у ду бо ку 
про шлост, до епа о Гил га ме шу, на го ве шта ва аутор у „Post scrip tu mu“ збир ке, 
ис ти чу ћи да га је овај еп ин спи ри сао у јед ном оп штем сми слу, јер се ба ви 
оним што је уни вер зал но за све љу де и сва вре ме на – људ ском ко нач но шћу, 
смр ћу. „Иде ал на и за ни мљи ва би би ла она [биографија] ко ја би са др жа ла у 
се би би о гра фи ју свих љу ди у свим вре ме ни ма“, на гла ша ва Киш.15 Та „иде ал-
на би о гра фи ја“, са же та до крај њих гра ни ца, ни је ни шта дру го до ен ци кло пе-
ди ја смр ти, по што се дру ги за јед нич ки мо ме нат у би о гра фи ја ма „свих љу ди 
у свим вре ме ни ма“ – ро ђе ње, са др жи у смр ти. А оно што се на ла зи из ме ђу те 
две нај ве ће чо ве ко ве не по зна ни це је су на чи ни ро ђе ња и смр ти, да кле, сâм 
жи вот, ин ди ви ду а лан и не по но вљив.

14 Пе тар Пи ја но вић, Про за Да ни ла Ки ша, Је дин ство – При шти на / Деч је но ви не – Гор-
њи Ми ла но вац / Ок то их – Под го ри ца, 1992, 197-198.

15 „Жи вот, ли те ра ту ра“, Жи вот, ли те ра ту ра, 8.
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Да је то уве ре ње и са мог Си мо на Чу до твор ца, по твр ђу је сим бо ли ка ње-
го ве мин ђу ше у об ли ку уро бо ро са, зми је ко ја гри зе свој реп. То је ши ром 
све та рас про стра њен сим бол, чи ја је мак си ма: „Мој крај је мој по че так“. 
Сим бо ли зу је све у куп ност, пр во бит но је дин ство, у се бе за тво рен веч ни 
(жи вот ни) ци клус; ан дро ги на, тј. са мо до вољ ност – са мо са ти ру ћу и са мо об-
на вља ју ћу моћ, јер сам се бе ра ђа, опло ђу је и усмр ћу је; без гра нич ност про-
сто ра и ци клич но вре ме, ко је је на из глед не по крет но, а ипак је не пре ста на 
крет ња; та му пре ства ра ња; бе смрт ност, веч ност и му дрост. Ту ма чи се и 
као ду а ли стич ко је дин ство су прот но сти: до бра и зла, да на и но ћи, не бе ског 
(круг) и хтон ског све та (зми ја). Зми ја и чо век су так ма ци, јер зми ја сто ји 
на по чет ку раз во ја, а чо век на ње го вом кра ју, те она и да ље сто лу је не ким 
мрач ним пре де ли ма људ ске пси хе, иза зи ва ју ћи са бла жња ва ње. И, нај ва жни-
је – зми ја је сим бол вра че ва и магâ, не ис ку пље не мо ћи при ро де, ла тент не 
мо ћи, људ ске ра до зна ло сти, са зна ња и сум ње, исти не и спо зна је ујед но16. 
Сим бо ли ка уро бо ро са пред ста вља са же так свих мо ти ва при по вет ке, њен ме-
та сим бол, иде о гра фе му, по твр ђу ју ћи Ки шо во ри го ро зно на че ло еко но мич-
но сти, јер ње го ви сим бо ли-ме та фо ре сво јим асо ци ја тив ним по љи ма увек 
из ла зе из окви ра при по вет ке, збир ке или опу са и пу но зна че ње оства ру-
ју тек у кон тек сту оп ште књи жев но сти, па и ши ре, ми то ло ги је и кул ту ре. 
Оту да уро бо рос сим бо ли зу је и „пи сца, ства ра о ца ко ји ра ђа се бе и се бе про-
жди ре“, као и не до сти жну Це ли ну; kyklos (грч. круг, ци клус) на ла зи се и у 
осно ви ре чи ен ци кло пе ди ја17. 

У обе вер зи је при че Си мон је је ре тик и гно стик, маг и хе до ни ста ко ји 
про по ве да да је же на „ур на бла жен ства“, ко ји ве ру је у људ ски ра зум и по зна-
је ње го ве гра ни це – зна да „сед мо не бо“, на ко ме оби та ва чи сти Ум, чо век не 
мо же до сти ћи. Он је му драц, по ли гло та и при род њак (у јед ном ди ја ло гу чак 
из но си за кон си ле зе мљи не те же, што је по свој при ли ци Ки шу свој стве на 
иро ни ја, а не „ома шка“), не го ва них ру ку ка кве „има ју са мо ле њив ци и оп-
се на ри“. Да кле, Чу до тво рац је фи ло зоф и/или пе сник у нај ши рем зна че њу 
ре чи, јер он не ну ди, као хри шћан ски апо сто ли, „кљу че ве рај ске ко ји ће нас 
осло бо ди ти свих сум њи“18, већ упра во сум њу у јед ну Исти ну: гно стич ку глад 

16 1) Џин Кем бел Ку пер, Илу стро ва на ен ци кло пе ди ја тра ди ци о нал них сим бо ла, Но лит, 
Бе о град 2004, 178; 2) Рјеч ник сим бо ла, Ма ти ца хр ват ска, За греб, 1987, 730. и 796; 3) 
Ален Гер брајн – Жан Ше ва ли је, Реч ник сим бо ла: Ми то ви, сно ви, оби ча ји, по ступ ци, об-
ли ци, ли ко ви, бо је, бро је ви, Stylos: Ки ша, Но ви Сад 2004, 1013-1014.

17 Ала Та та рен ко, „Про мен љи ви лик Це ли не: Да ни ло Киш као при по ве дач“, Спо ме ни ца 
Да ни ла Ки ша: по во дом се дам де се то го ди шњи це ро ђе ња. Збор ник ра до ва, уред ник Пре-
драг Па ла ве стра, СА НУ, Бе о град, 2005, 298-299.

18 Го во ре ћи о књи зи Стан ка Ла си ћа, Киш ис ти че да је сма тра „јед ном од оних књи га ко је су 
ме обе ле жи ле, јер су ме ба ца ле од сум ње до са зна ња, и од са зна ња до сум ње, и јер су ми сво јим 
исти на ма за у ста вља ле дах и сво јим ин те лек ту ал ним кон цеп том ули ва ле хра брост и на ду 
у људ ску па мет“. Ви ди: „От по ри и дог ма“, Ho mo po e ti cus, 65. (Кур зив М. Б.)
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за са зна њем, не пре глед на, не ис тра же на про стран ства ду ха, сим бо ли зо ва-
на пу сти њом (ко ја је и бу квал но при сут на). Он ис пу ња ва све зах те ве ко је 
Киш и екс пли цит но ста вља пред умет ни ка и ин те лек ту ал ца, чак и са вре ме-
ног до ба.

Исти на ко ју про по ве да ре ли ги ја пот пу но је опо зит на исти на ма ко-
је от кри ва сум ња, јер док је сум ња кре а тив на и људ ска, од су ство сум ње си-
но ним је дог мат ске све сти, ин стру мент је и оруж је то та ли та ри зма19. Та ко 
хри шћан ски апо сто ли у Со фи ји ви де блуд ни цу, а Си мон све ти цу. Раз ли ка 
из ме ђу њи хо вих уче ња под ву че на је ре че ни ца ма: „Они вам ста вља ју ру ку 
на гла ву да би вас на дах нуо све ти дух; ја вам пру жам ру ку да вас из ву чем из 
пра ши не“; „‘Они вам ну де’, на ста вља Си мон, ‘веч но спа се ње; ја вам ну дим 
са зна ње и пу сти њу. Ко хо ће не ка ми се при дру жи’“. Овај по зив мо же се од-
но си ти и на чи та о ца.

Чу до тво рац је про по ве дао да је хри шћан ски Бог ти ра нин, јер сло бо ду 
за ме њу је роп ством, по бу ну по кор но шћу, са зна ње дог мом: „Сме стио је прет-
ке на ше бла же не у рај ске пе ри во је, али их је ли шио нај сла ђег пло да, је ди ног 
што га чо век за вре ђу је, је ди ног што чи ни чо ве ка раз лич ним од пса, ка ми ле, 
ма гар ца и мај му на – са зна ња до бра и зла“. Нај ви ше што Си мон же ли је да ку-
ша за бра ње ни плод са Др ве та са зна ња. Ње го ва по бу на про тив ве ре од но си 
се на сва ко сле по уве ре ње, би ло да се ра ди о ре ли ги ји (ко ја се ра зу мом и не 
мо же пој ми ти), тач ни је, по сту па њу у име ре ли ги је, би ло о по ли тич ко-иде о-
ло шким фор ма ци ја ма ка кви су ста љи ни стич ки и фа ши стич ки: „Кад се јед-
на лаж по на вља ду го, на род поч не да ве ру је. Јер ве ра је на ро ду по треб на“20. 
Ве ра се слу жи „ура ни лов ком“, ве ра је оруж је за кон тро лу ма са, нео бра зо ва-
не ру ље, у при чи сим бо ли зо ва не ов ца ма и под ву че не алу зи јом на Хри сто во 
ста до: „Пук је ле жао с гла вом у пра ши ни, као ов це за вре лих да на у хла ду 
жбу ња“. Сум ња, ме ђу тим, на гри за (обра зо ва ног) по је дин ца. 

19 „Ис точ ни грех свих жр та ва је сте не до ста так 'чу де сног оп ти ми зма'. Као да сум ња ни је 
људ ска ка те го ри ја, као да сум ња ни је је дан од моћ них по кре та ча људ ске све сти и исто-
ри је!“, бе ле жи Киш. „Те ме и ва ри ја ци је“, Ho mo po e ti cus, 28.

20 „[...]; јер бо ље је да стра да та ко зва на исти на јед ног је ди ног чо ве ка, јед ног си ћу шног ор-
га ни зма, не го да се због ње га до ве ду у пи та ње ви ши прин ци пи и ин те ре си“, раз ми шља 
Фе дју кин у „Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча“ (Кур зив М. Б.). То је став про и за шао 
из Спи но зи не ме та фи зи ке, ко ји Киш оштро осу ђу је, уса див ши га у ли ко ве ко ме са ра. 
Спи но за сма тра да је са зна ње о злу „не а де кват но са зна ње“, јер оно мо же да за де си 
чо ве ка са мо кроз спољ не узро ке и ва жи са мо ка да по је ди не де ло ве по сма тра мо из дво-
је не из ва си о не. С тим у ве зи, лич на не сре ћа са мо је део укуп ног при род ног по рет ка 
(то је не сре ћа са мо за нас, али не и за ва си о ну). Зна чи, по је ди нач не људ ске пат ње тре-
ба уто пи ти у це ли ну ег зи стен ци је, па ће нам са тог ме та а спек та из гле да ти дру га чи је! 
Обе сми шља ва ње ин ди ви дуе упра во је оно про тив че га се Киш по не кад и „сар тров ски“ 
бо рио, јер по је ди нач но, а не оп ште, чи ни сва ки људ ски жи вот за и ста вред ним: не сме-
мо обе сми сли ти смрт јед ног де те та та ко што ће мо је уто пи ти у це ли ну, чак и ка да нам 
је то је ди на уте ха, је ди но оруж је про тив оча ја ња. 
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Ре ли ги ја и књи жев ност, за раз ли ку од на у ке и фи ло зо фи је, не тра га ју за 
исти ном на ни воу чи ње ни ца, већ на ни воу сми сла. За јед нич ко им је ин ту и-
тив но са зна ње, не до ступ но Ра зу му ко ји је огра ни чен при ро дом, фи зич ким 
све том, све том фе но ме на (је ди но уз ле том Ума, тј. сна гом во ље, ис хо ди се у 
ме та фи зич ки свет, свет но у ме на). Ме ђу тим, док ре ли ги ја по ку ша ва да кроз 
ак си о ло шке обра сце дâ сми сао на шој смр ти, умет ност/књи жев ност не ну-
ди ни ка кву уте ху, ни шта осим сум ње. Ма ко ли ко би ла сло бо дан из бор, ре ли-
ги ја под ра зу ме ва при хва та ње из ве сне дог ме, док су фи ло зо фи ја, уте ме ље на 
на пој му и чи ње ни ци и по е зи ја, уте ме ље на на игри и сми слу, си но ни ми сум-
ње: „Ис ку ство нас умет но сти учи је ди ном мо гу ћем са зна њу, учи нас сум њи, 
умет ност је, по Па ун ду, ‘ан те на вр сте’, и умет ност је, умет нич ко са зна ње, 
још по след ња ин стан ца, по след ње уто чи ште људ ског ду ха“, ис ти че Киш21. 
Књи жев но сти, на ро чи то мо дер ној, ко ја ру ши илу зи ју о по врат ку из гу бље-
ном Јед ном, свој стве на је сум ња у све вред но сти, тво рач ка и тра га лач ка, за 
не ким исти ни ти јим сми слом чо ве ко вог по сто ја ња: „Ко се опре де лио, ко га 
је суд би на од ре ди ла да лу та пу сти њом, тај ће лу та ти пу сти њом; ко је иза брао 
‘цве ћа ста зе’, тај ће лу та ти цвет ним ста за ма. Сва ки из бор ука зу је, бол но ука-
зу је, на од ба че не пу те ве. Сва ки је из бор је ди ни из бор“22.

Киш је ис ти цао да је Бор хес тво рац „но вог жан ра ин те лек ту ал не фик-
ци је“ и да је бор хе сов ска при ча, упр кос стро го сти фор ме, „игра ду ха и фан-
та зи је“23. По ла зе ћи од ње го вог ста ва да мо дер на фор ма фан та сти ке је сте 
еру ди ци ја, и сам је тра гао у том сме ру за од го ва ра ју ћим „про се де ом“. „Хтео 
сам да на пра вим не што што се зо ве ме та фи зич ка, фан та стич на или не знам 
ка ко, у том сми слу, про за, а да и њој дам до ку мен тар ни ка рак тер“, из ја вио 
је по во дом об ја вљи ва ња ен ци кло пе ди је мр твих24. У „Си мо ну Чу до твор цу“ 
ис пи ти вао је но ве мо гућ но сти до ку мен тар не про зе – ме та фи зич ке, фан та-
стич не еле мен те у до ку мен тар ном пред ло шку (ко ји до при но се „чу де сној ап-
страк ци ји“), чи не ћи не мо гу ће ве ро ват ним.

Нај фан та стич ни ји еле ме нат у при по ве ци је уз лет Чу до твор ца на кри-
ли ма сум ње, пр ко са и ра до зна ло сти. Реч је о оп се сив ном мо ти ву. Кри ти ка 
је већ ука за ла на па ра ле лу са Ика ро вим ле том, те са до жи вља јем ле та Е. С.-а 
у Пе шча ни ку:25 „Ка ко по ди ћи сво ју не сре ћу у ви си ну, би ти по сма трач и по-
сма тра ни исто вре ме но?“ По ку ша ва ју ћи да ре ши ово пи та ње, да се ви не у 
се ћа ње, у бу дућ ност, да са вла да про стор и вре ме, Е. С. окре ће се ми ту о Ика-
ру, па ро ди ји и ре ми то ло ги за ци ји то га ми та: „птич ја пер спек ти ва“, тј. ме та-
а спект до сти же се Ика ро вим ле том, ко ме је сим бо лич ки ра ван чин пи са ња, 

21 „Пе шча ник је са вр ше на пу ко ти на“, Ho mo po e ti cus, 215.
22 „Из гнан ство и кра љев ство Ма ри је Чу ди не“, Ho mo po e ti cus, 112-131.
23 „Фраг мен ти о Бор хе су“, Скла ди ште, 338.
24 „Иза зов на књи жев ном по љу“, Жи вот, ли те ра ту ра, 194.
25 Ј. Де лић, Б. Је лу шић, П. Џа џић, итд.



Мирјана Бечејски106

умет нич ког ства ра ња. Је ди но „пи са ње се бе“ омо гу ћа ва удва ја ње на по сма-
тра ча и по сма тра ног. То је оно што по ку ша ва и Си мон Чу во тво рац! Ње-
гов лет илу стру је па ра бо лич ност и ме та на ра тив ност при ча из ен ци кло пе ди је 
мр твих, ко ју је и сâм пи сац под ву као. Ме ђу тим, „Ика ру при је ти и опа сност 
смр ти: по сма тра ње се бе ‘од о зго’, ‘из аспек та веч но сти’, зна чи и по сма тра ње 
‘из аспек та смр ти’“26. Реч је о Ика ро вом/ Еду ар до вом/ Си мо но вом па ду, ко-
ји је је ди но Си мон сма трао не ми нов но шћу. Па ипак је ле тео. У тој тра гич ној 
све сти о крај њем ис хо ду сва ког чо ве ко вог на по ра, и у не ми ре њу с њим, у том 
стал ном, си зи фов ском по ку ша ју да над ра сте смрт као ко нач но ни шта ви ло, 
кри је се ње гов људ ски под виг, ње гов ве ли чан стве ни по раз. 

У дру гој вер зи ји при че упо зна је мо „уз ви ше ност“ дру гог пу та са зна ња, 
пу та на до ле, ко ји по твр ђу је хе ра кли тов ску тврд њу да су пут на ни же и пут 
на ви ше исти27; оба пу та Со фи ја ве зу је Си мо ну око вра та свој шал, јер она 
зна да је и „та мо го ре“ и „та мо до ле“ хлад но, као што је хлад на њи хо ва сум ња, 
као што је хлад на исти на. 

Пр ва вер зи ја при че има два де ла: док се у пр вом ме ша ју ка зи ва чи, сти-
ло ви и фор ме при по ве да ња, про ти ву реч ни из во ри и све до чан ства, дру ги 
је по ле ми ка из ме ђу Си мо на и хри шћа на, пре те жно у со крат ском ди ја ло гу, 
тач ни је, у фор ми бах ти нов ског ме то да ди ја ло шког от кри ва ња исти не, ко ји 
се су прот ста вља пре тен зи ји зва нич ног мо но ло ги зма на по се до ва ње де фи ни-
тив не исти не28. Си мо ну опо зит ни лик је апо стол Пе тар, ко ји је про по ве дао 
јед ну је дин стве ну исти ну, исти ну хри шћан ске ве ре и Ње го вог уче ња. Па 
чак и он, „чи ја је ве ра твр да као ка мен“ био је на тре ну так по ко ле бан Си мо-
но вим уз ле том: 

„Јер ако је она цр на си лу е та што се бли жи обла ку и не бу за и ста Си мон, 
он да су Ње го ва чу да и исти на хри шћан ске ве ре са мо јед на од исти на ово га 
све та, не и је ди на; он да је свет тај на, он да је ве ра об ма на, он да ви ше не по-
сто ји си гу ран осло нац за ње гов жи вот, он да је чо век тај на над тај на ма, он да 
је је дин ство све та и ства ра ња не по зна ни ца“. 

С тим у ве зи је дру ги фан та стич ни еле ме нат у при чи, ди ја лог св. Пе тра 
и Бо га. Си мо нов уз лет Бог при ка зу је као соп стве ну ку шњу вер ни ка. То пи-
сац пред ста вља аутен тич но (не без иро ни је), по ку ша ва ју ћи да по др жи две 
исти не: апо стол је уве рен да је Си мон пао за хва љу ју ћи Бож јој во љи и соп-
стве ној мо ли тви, док је са гно стич ког и ло го цен трич ног гле ди шта за ко ни-
тост да ко уз ле ти мо ра и да пад не „до каз исти не ње го вог [Симоновог] уче ња. 

26 Ј. Де лић, нав. де ло, 38.
27 На тој ли ни ји за па жа ња био је и Кант, од ре ђу ју ћи есте тич ке ка те го ри је: „Ве ли ка ви-

си на је исто та ко уз ви ше на као и ве ли ка ду би на, са мо ову пра ти осе ћа ње гро зе, а ону 
пр ву ди вље ње“. Има ну ел Кант, О ле пом и уз ви ше ном, БИГЗ, Бе о град, 1973, 16. Пре ма: 
С. Пе тро вић, нав. де ло, 195.

28 На ове фор ме у Ки шо вом де лу ука зао је Пе тар Пи ја но вић у нав. де лу, 196. 
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Чо ве чи ји је жи вот пад и па као, а свет је у ру ка ма ти ранâ. Не ка је про клет 
нај ве ћи од свих ти ра на, Ело хим“. Обе вер зи је при че за вр ша ва ју се овим Со-
фи ји ним ре чи ма.

Пе тар Џа џић ис ти че да су по је ди не при че из ен ци кло пе ди је мр твих, ме-
ђу ко ји ма је и „Си мон Чу до тво рац“, на та ла су „екс пло зи је окулт ног“ ко ја се, 
по М. Ели ја деу, де си ла се дам де се тих го ди на про шлог ве ка као кул ми на ци ја 
ин те ре со ва ња за окулт но и езо те рич но. Ле те ње Си мо на Чу до твор ца ве за но 
је за окулт ну тех ни ку, што је Киш под ра зу ме вао као „чи та лач ко пред зна ње“, 
те се ни је ни тру дио да га на дру ги на чин мо ти ви ше: „са ма при ро да ле ген-
ди, ко је су у осно ви при по ве да ка, под ра зу ме ва ака у зал ни си стем ме та фо ра, 
чу де сно и ире ал но“. Џа џић под се ћа на раз ли чи те ви до ве не ста ја ња о ко ји ма 
го во ри Луј Вен сан То ма у дво том ној Ан тро по ло ги ји смр ти, ко је „Киш као 
да хо ће да до ве де у ра ван по је ди нач ног ис ку ства“, тј. да у окви ру оног што је 
„за јед нич ка би о гра фи ја свих љу ди у свим вре ме ни ма“, ука же и на бо гат ство 
раз ли чи то сти, на по је ди нач но29. Си мо нов је ве ли чан стве ни по раз по раз по-
је дин ца, али те ма ти зу ју ћи тај по је ди нач ни ни во „тра гич ног осе ћа ња све та“, 
пи сац ни у јед ном тре нут ку не на пу шта оп шти, фи ло зоф ски и ме та фи зич-
ки. Ње го ву дво стру ку смрт, или уми ра ње на два на чи на, Џа џић об ја шња ва и 
чи ње ни цом да је два пу та ку шао плод са др ве та са зна ња и два пу та је мо рао 
умре ти због „по ро ка“ соп стве ног, од но сно опреч ног ми шље ња. У овој при-
чи окулт ни и ес ха то ло шки план про жи ма ју се са исто риј ским и иде о ло шким 
– са па ра бо ла ма о исто риј ски при сут ном злу и на си љу ко је гу ши по је ди нач-
но и ин ди ви ду ал но (оним ко је је Киш ра ни је при ме нио у Гроб ни ци за Бо ри-
са Да ви до ви ча као „све оп штој исто ри ји беш ча шћа“), те је Чу до тво рац „не ка 
вр ста би блиј ског Сол же њи ци на“30. 

Киш и сâм ис ти че да је ен ци кло пе ди ја мр твих пу на „књи жев них и би-
о граф ских алу зи ја“ и „до бро на ме ште них зам ки“31, што је и чи ни иза зо вом 
еру ди ци ји и фан та зи ји, ду хов ном аван ту ром ко ја нас на го ни да јој се стал но 
вра ћа мо. Мо же мо пра ви ти број не па ра ле ле из ме ђу Чу до твор ца и дру гих Ки-
шо вих ли ко ва „от пад ни ка“ ве ре и за ко на – Е. С.-а, Б. Д. Нов ског (са спи ска 
„књи ге-уби це“ ко ји је дао у при чи „Књи га кра ље ва и бу да ла“), Б. Д. Ној ма-
на. За раз ли ку од пр вих хри шћан ских апо сто ла, ко ји ма го вор „на ли ко ва ше 
је дан на дру ги као да су учи ли из исте књи ге“, ови „је ре ти ци“ не ма ју сво ју све-
ту књи гу, јер ни су љу ди „јед не књи ге“, јер сум ња ју, јер је њи хо ва „је рес“ по-
сле ди ца фи ло зоф ских и пе снич ких скло но сти – „лу ди ла или лу цид но сти“, јер 
су апа три ди и по ро ђе њу и по во ка ци ји. „Слу чај но“ су и Је вре ји (је вреј ство 
у Ки шо вим де ли ма не тре ба схва ти ти као књи жев ни на ци о на ли зам, већ као 

29 Пе тар Џа џић, „Ан тро по ло ги ја смр ти у ен ци кло пе ди ји мр твих Да ни ла Ки ша“, Hom ma-
ge Да ни лу Ки шу, 19-20.

30 Исто, 22.
31 „До бро на ме ште не зам ке“, Жи вот, ли те ра ту ра, 203.
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ве ли ку ме та фо ру ње го ве по е ти ке, си но ним за про го ње не). Слич на би о гра фи ја 
ових ли ко ва ука зу је да је у свим ре ли ги ја ма и то та ли тар ним ре жи ми ма, као и 
у свим об ли ци ма јед но у мља сум ња сма тра на нај о па сни јом је ре си: нај ви ше су 
би ли про го ње ни они ко ји су нај ви ше сум ња ли. „Са мо би пла ну ли с нео че ки-
ва ном же сти ном ка да би им не ко про ти ву ре чио, ка да би не ко из ра зио сум њу 
у њи хов на ук и у Ње го ва чу де са, ка да би не ко, ја ој ње му! по сум њао у веч ни 
жи вот и рај ске пе ри во је“, го во ри при по ве дач о хри шћа ни ма.

У „Post scrip tu mu“ збир ке аутор под вла чи да му је „јед на до бро на мер на 
еру дит на осо ба“ ука за ла на слич ност при че са од лом ком из Бо ри са Су ва ри-
на из 1938. го ди не о ста љи ни стич кој тор ту ри:

„Ста љин и ње го ви по да ни ци увек ла жу, у сва ком тре нут ку, у сва кој при-
ли ци; и ка ко увек ла жу, ви ше и не зна ју да ла жу. А ка да сва ко ла же, ни ко ви-
ше, ла жу ћи, не ла же... Лаж је при род ни еле мент псе у до со вјет ског дру штва... 
Скуп шти не, кон гре си: по зо ри ште, ми зан сцен. Дик та ту ра про ле та ри ја та: го-
ле ма под ва ла. Спон та ност ма са: бри жљи ва ор га ни за ци ја. Де сно, ле во: лаж. 
Ста ха нов: лаж. Ста ха но ви зам: лаж. Ра дост жи во та: жа ло сна фар са. Но ви чо-
век: древ на го ри ла. Кул ту ра: не кул ту ра. Ге ни јал ни вођ: ту пи ти ра нин...“ 

А у при по ве ци сто ји:
„Њи хо ва иза бра на зе мља је лаж, њи хов је Бог лаж, њи хо ва су чу де са ла-

жна. Они ла жу јер им је ла жан и њи хов Бог у ко га се ку ну, сто га они ла жу у 
сва ком ча су, и, ушав ши та ко у го ле ми ко ло плет ла жи, ви ше ни са ми не зна ју 
да ла жу. Где сви ла жу ни ко не ла же. Где је све лаж ни шта ни је лаж. Цар ство 
не бе ско, цар ство пра вед но сти је лаж. Сва ки атри бут њи хо вог Бо га је по јед-
на лаж. Пра вед ни, лаж. Исти но љу би ви, лаж. Је ди ни, лаж. Бе смрт ни, лаж. И 
њи хо ве књи ге су ла жне, јер обе ћа ва ју лаж, обе ћа ва ју рај, а рај је лаж јер је у 
њи хо вим ру ка ма, јер су они на вра ти ма рај ским, ње го ви ан ђе ли на о ру жа ни 
ог ње ним ма чем, и њи хо ве су ди је са ла жним кан та ром“.

Ако нам је по зна то да, у ду ху Спи но зи не фи ло зо фи је ка у за ли те та, Киш 
ни је ве ро вао у слу чај но сти, на по ме ну: „сва ка је слич ност са на ве де ним [Сува-
риновим] тек стом слу чај на“ тре ба схва ти ти упра во су прот но, као пи шче ву 
„зам ку“ за чи та о ца: сво ју на по ме ну сме стио је у „Post scrip tum“, да кле не-
бе ле три стич ки текст, али је ука зи ва њем на „слу чај ну“ слич ност Су ва ри нов 
текст „ци ти рао“32, ли те ра ри зо вао, „дво стру ко“ ме та фо ри зо вао и та ко пре-
вео на ни во оп што сти, за ко ни то сти. Да кле, хри шћан ство и ста љи ни зам са мо 
су раз ли чи ти ви до ви бе смрт не Илу зи је (од ко јих вр ви ова Ки шо ва збир ка) 

32 Реч је о вр сти „од сут ног“, ми нус-ци та та, ба зи ра ног на алу зи ји. За ни мљи во је да Киш 
прак тич но при ме њу је го то во све вр сте ци та та ко је ће из дво ји ти Ду брав ка Ора ић-То-
лић у књи зи Те о ри ја ци тат но сти (За греб, Гра фич ки за вод Хр ват ске, 1990), пи са ној 
са мно го акри би је и ме то до ло шки до след но из ве де ној, али у ко јој аутор ни у јед ном 
је ди ном при ме ру не на во ди не ку од мно го број них вр ста Ки шо вих ци та та. Раз ло зи су 
очи глед но ванк њи жев ни.
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у раз ма ку од два ми ле ни ју ма. Ме ђу тим, и мо гућ ност са зна ња Исти не је илу-
зи ја, што при зи ва низ асо ци ја ци ја на пр во бит ни, веч но по но вљи ви грех пра-
мај ке Еве. То је сми сао за вр шет ка при че – и то у обе вер зи је – да се Со фи јин 
дух „усе ли у не ку но ву Илу зи ју“. 

По јед на Со фи ја (Му дрост), пра ти ља глав ног ју на ка, дру га је нит ко-
јом пи сац по ве зу је пр ву и по след њу при чу у збир ци – пр ву чи ји је ју нак 
Си мон гно стик, и по след њу, о од сут ном ју на ку Мен де лу Оси по ви чу (Ман-
дељ шта му). О јед ном је оста ла „гно стич ка ле ген да“, а од дру гог гран ди о-
зно књи жев но де ло. 

Код свих по ме ну тих ли ко ва реч је о „под му клом де ло ва њу [заједничке] 
би о гра фи је“, о ви ше стру ком „срод ству“ по вер ти ка ли у па ра док сал ној сме ши 
жи во та и ли те ра ту ре. Њи хов суд бин ски фи ло зоф, Ба рух де Спи но за, та ко ђе је 
ве ро вао у сво је „ви ше по зва ње“, ис ку стве но упра жња ва ју ћи соп стве на уче ња 
о ети ци и мо ра лу. Ова фи ло зо фи ја јед на је од ре цеп циј ских смер ни ца „обра-
зо ва ном чи та о цу“ за схва та ње жи вот не фи ло зо фи је са мих ју на ка (та ко Е. С. у 
ку пеу во за, на се ди шту ко је је ре зер ви сао на сво је име, „слу чај но“ про на ла зи 
Спи но зин Те о ло шко-по ли тич ки трак тат). На из ве стан на чин, Си мон је и 
про то тип и па ро ди ја Спи но зе, а при ча о ње му афир ма ци ја је гно стич ког од-
ри ца ња и сум ње – је ре си ко ја ће се об на вља ти док год је ве ре и ре ли ги је.

Ки шу су би ле ве о ма бли ске гно стич ке иде је и сим бо ли ка по ко јој је 
људ ско те ло там ни ца или гроб ни ца ду ха (на шта упу ћу је и са ма ин ди ка ци-
ја на сло ва збир ке и при по вет ке Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча). Упра во ту 
сим бо ли ку Чу до тво рац има на уму ка да ис ти че да је Со фи ја Про сти тут ка 
„Чи ста Ду ша за то че на у људ ску те ле сност“, „Па ли Ан ђео“ чи ји се дух се лио 
„из јед ног те ла у дру го, из јед ног при ви да у дру ги“. Соп стве ни од нос пре ма 
гно сти ци зму, чи ји је кон текст не за о би ла зан за рас ко шно се ман тич ко по ље 
ове при че, Киш је у из ван ред ној фор ми из ло жио у есе ју „Из гнан ство и кра-
љев ство Ма ри је Чу ди не“33. 

„Гно са је ла тент но ста ње по бу не и не за до вољ ства ства ра њем и све том, по-
глед на свет и жи вот, ре као бих би о ло шка су шти на не ких сен зи бил них би ћа; 
сто га се тај гно стич ки дух одр жа ва кроз ве ко ве као ла тент на по бу на, као не-
ми ре ње са устрој ством све та, као хи пер сен зи бил ност и лу цид ност. [...] ‘Циљ 
гно сти ка ни је исто вре ме но га ше ње жи во та и са зна ња, не го на ди ла же ње, над ра-
ста ње и јед ног и дру гог, сти ца ње не ког хи пер жи во та, хи пер са зна ња’, ка же Жак 
Ла ка ри јер. А шта је дру го ова по е зи ја, шта је по е зи ја уоп ште, до то, тај кр сни 
пут ка ви шем са зна њу, ка опа сној лу цид но сти ко ја је циљ се би са мој, тај нај хра-
бри ји и нај о па ки ји де ми јур шки чин: све схва ти ти, све при хва ти ти, лу цид но и без 
об ма не, и исто вре ме но све од ба ци ти у име те исте лу цид но сти и при кљу чи ти се 
за точ ни ци ма оне је дин стве не по бу не чи ји је ис ход ја сан. Су прот ста ви ти Бо гу 

33 Ho mo po e ti cus, 112-131.
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свој соп стве ни си стем, је дан је дин ствен и нов ге не зис, је дан нов свет ко ји ни је у 
скла ду са овим све том, јед ну лу цид ност ко ја ру ши згра ду ства ра ња, скро зи ра ју-
ћи је јед ним је ди ним по гле дом пре зре ња. [...] (јер гно стич ка ми сао ру ши твр ђа ву 
све сти, га ђа пра во у ср це, та мо где је нај у би тач ни ја, на ме сто где се скри ва она 
об ма на ко ја до зво ља ва чо ве ку да при кри је сво ју соп стве ну лу цид ност)“. 

„Си мон Чу до тво рац“ је још јед на ми то ло ги за ци ја ми та о чо веч јем па ду, 
по твр да да је овај наш свет „чи ста не бе ска под ва ла, где су сва ка ствар и сва ко 
би ће по сле ди ца јед ног ко смич ког не спо ра зу ма“, у ко ме су љу ди „са мо сен-
ке јед не ма ни хеј ске иде је зла, ‘се ди мен ти из гу бље ног не ба’ и бла жен ства, у 
веч ној опо зи ци ји са де ми јур гом“, ка ко ис ти че Киш, по зи ва ју ћи се на те о ре-
ти ча ра гно сти ци зма Жа ка Ла ка ри је ра. Та је при ча јед на „го ле ма ме та фо ра 
па да“, „ми ца ње људ ске пат ње и људ ске пра ши не“, јер „ако је све та шти на, ако 
је све са мо пад и пу сти ња“, ако је све људ ско про ла зно и не са вр ше но, ка ко је 
твр дио и Е. С. у чу ве ном „Пи сму“, чо ве ку оста је је ди на уте ха да је та шти ни 
жи во та су прот ста вио та шти ну ства ра ња. Та ко је сва ки чо век увек на гу бит-
ку, уви ђа и Се ли мо ви ћев дер виш. То је гор ка исти на ле те ња и са зна ња Си-
мо на Чу до твор ца. Овај апо стол сум ње не пра вед но је за по ста вљен у оста лим 
ен ци кло пе ди ја ма, па му је Киш до де лио по ча сну од ред ни цу-ке но таф у ен-
ци кло пе ди ји мр твих, јер нај бо ље стра ни це ње го ве про зе, у ко је не сум њи во 
спа да и ова при по вет ка, по све ће не су сум њи ко ја „на гри за све као ки се ли на“: 
не га ци ји, а не афир ма ци ји, умет но сти у спре зи са смр ћу, а не са жи во том.
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Mir ja na BE ČEJ SKI 

THE TRUTH OF FA ITH ANd THE TRUTH OF dO UbT 
IN THE STORY „SI mON mI RAC LE WOR KER“  

OF dA NI LO KIŠ

Sum mary
The story „Si mon Mi rac le Wor ker“, which opens the last Kiš’s Col lec tion of Sto-

ri es, the Encyclo pa e dia of the Dead, con ta ins „the po e tics of con den sa tion“, and to-
get her with it, a do cu men tary pro ce du re. The in no va tion is to be the en te ring of fan-
ta stic mo ti ves in to do cu men tary pro po sal. The most im por tant ele ment in the story 
is the flight of Si mon Mi rac le Wor ker, which evo kes the pa ral lel with Ikar’s flight, and 
symbo lic flight of Kiš’s fa mo us he ro E. C. – from the Fre e sto ne. In the se cond ver sion, 
the road up stre am was He rac li tes li ke re pla ced by the road downstre am. 

The plot of the story was ta ken from the Gno stic le gend, but „Si mon Ča ra lac“, 
and his con flict with the Apo stle Pe ter was be ing men ti o ned in the Works of Sa int 
Apo stles. Un be li e ver and He re tic, ma ge and he do nist, phi lo sop her and po et, Si mon 
wan ted to try the for bid den fru it from the Wo od of Know led ge. He is the Apo stle of 
do ubt, and his vi ew of the world is al ways off-li ned to the one of Chri stian’s Apo stles 
and be li e ver. For him the God is „tyrant“, „Wo man is the urn of bliss“, and from hu-
man „dust“ the only out co me is to be de sert, symbol of non-re se ar ched spa ces of spi-
rit, Gno stic hun ger for know led ge. Just in the con text of Gno stic phi lo sophy, do ubt 
and wa i ver, and Spi no za’s phi lo sophy of ca u sa lity, this story gets ric her sig ni fi can ces. 
Se man tic con text en lar ges the com pre hen sion of ar ti stic text as pa limp sest as well, 
so that wri ter’s al lu si ons to the he ro es „He re tics“from the own cre a ti ve works (E. C. 
From Fre e sto ne, B. D. Ne u mann, and B. D. Nov ski from the Tomb for Bo ris Da vi do-
vič, Men del Osi po vič, that is Man delj štam from the Encyclo pa e dia of the dead), and 
nu me ro us works from world’s li te ra tu re – eit her in synchrony or in di ac hro nic. 

By use of do cu ments and qu a si-do cu ments, by te stifying of the „ho nest“and 
„su spect“wit nes ses by sta ting of „the se cond ver sion“of the story, the wri ter using 
the se man tics of the pro ce du re it self shows that the re is not the only uni que Truth, 
so that each re li gion in clu ding each to ta li ta rian re gi me (in Post-scrip tum of the 
story an al lu sion to the Sta li nism is be ing ap pe a red) only one of the truth of this 
world. Thus, everything sho uld be put in to do ubt ex cept in the ve rity of the story 
it self, sin ce only in it the exi sten ce of many truths is be ing al lo wed. 

Key words: Si mon Mi rac le Wor ker, truth, do ubt, fa ith, il lu sion, do cu ment, fan-
tasy, Gno sti cism, Ikar’s flight. 

Рад је пре дат 27. фе бру а ра 2012. 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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Др Дра га на ЈА њИћ*

ПИ СМО ВУ КА НО ВО ПА ПИ  
ИНО ЋЕН ТИ ЈУ III**

Ап стракт: Ву ка но во пи смо па пи Ино ћен ти ју III отва ра пи та ње те-
ри то ри јал не и ју рис дик циј ске при пад но сти Бо сне кра јем XII ве ка.

Кључ не ре чи: Бо сна, бан, ју рис дик ци ја, ве ли ки жу пан, је рес, угар ска 
по ли ти ка, ар хи е пи ско пи ја, пи смо па пи. 

„Нај бла же ни јем и нај све ти јем Оцу и го спо ди ну Ино ћен ти ју по Бо-
жи јој ми ло сти пр во све ште ни ку Рим ске цр кве и Па пи свих, Ву кан по 
Бо жи јој ми ло сти краљ Ду кље и Дал ма ци је, упу ћу је по здрав и из ра жа ва 
ода ност. 

Ве о ма смо се об ра до ва ли ка да нам је до шло по бо жно и ува же но 
по слан ство све те ка то лич ке и апо стол ске сто ли це – ка пе лан Јо ван и 
го спо дин Си ме он; јер, као што бле шта ви сјај сун ца си лом сво јом оба-
сја ва чи тав свет, та ко ће њи хо ва све та и ис це ли тељ на про по вед осве-
тли ти сво на ше кра љев ство. За то с пра вом ка же мо: по се ти ла нас је 
си ла са ви си не. 

Сто га, по што нам је ука за на част да бу де мо по у че ни њи хо вом зна-
њем, на сто ји мо да уз вра ти мо не из мер ну за хвал ност Бо гу и Ва шој очин-
ској бри зи, јер та кве сте нам по сла ли ка кве смо у на шим мо ли тва ма 
ис ка ли да до би је мо, бо жан ским да ром да ри ва ни, „јер од о зго је сва ки нај-
бо љи по клон и сва ки са вр ше ни дар“. Из Ва шег пи сма смо схва ти ли да је 
Ва ше апо стол ско бла жен ство ми ло сти во при хва ти ло на ше мол бе. Ми 
смо, на и ме, с осо би том пре да но шћу на ме ри ли да се у на шем кра љев ству 

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић, dra gja njic@
yubc.net

** 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. 32, 2012

УДК 94(497.11)”11/12” ; 
94(497.6)”11/12”
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уре ђу је и утвр ђу је све оно што је по Бо гу, а оно што је про тив но ње му 
да се – пре ма оном слав ном про ро штву – ис ко ре њу је и уни шта ва.

Ка да су до шли на ме сто где се у ста ро вре ме обич но одр жа вао са бор, 
ту су одр жа ли све ти скуп на ко ме се до тан чи на рас пра вља ло о по ро ци-
ма и вр ли на ма и сви су јед но ду шно хва ли ли Бо га и нај бла же ни ју Де ви цу 
Ма ри ју и све тог Пе тра, пр вог ме ђу апо сто ли ма, а и Ва ше апо стол ство. 
Осим то га, Ва ше очин ство зна да смо овен ча ни Ва шом уз ви ше ном кру-
ном и, оно што је на ма још дра же и ми ли је, зна мо да има мо на кло ност 
ва ше пле ме ни те кр ви. 

Све сни смо, пак, да смо обе ћа ли по сла ти ле га те на по кло ње ње Ва шем 
бла жен ству, али са да ни смо у мо гућ но сти да то учи ни мо јер смо чу ли да 
су у оној зе мљи не ми ри; јер док се Ва шем по слан ству ука зу је ду жно по-
што ва ње, на ши по сла ни ци, кад би и хте ли та мо ча сно и до сто јан стве но 
да иду, тр пе ли би пре зир и про гон. За то, кад до ђе вре ме, ода ће мо по ча-
сти, а Ва ше охра бру ју ће ре чи не ка и да ље бу ду упу ће не на ма јер су нам 
сла ђе од ме да и са ћа. 

Са на дом и ве ром вас Сил но мо ли мо да за нас гре шни ке уз не се те мо-
ли тве Го спо ду, јер сте на ме сник Го спо да на шег Ису са Хри ста, „јер је слух 
Цар ства не бе ског кроз те бе бла го и зво лео да се отво ри за нас, јер нам ни-
шта ово зе маљ ско ни је по треб но“.

Осо би то не же ли мо да та ји мо од Ва шег очин ства да је је рес пре ко 
ме ре оја ча ла у зе мљи угар ског кра ља, од но сно Бо си ни (Бо сни), то ли ко 
чак да је сам Ба ки лин (бан Ку лин) за ве ден за јед но са сво јом же ном и 
сво јом се стром, ко ја је би ла же на по кој ног Ми ро скла ва За хум ски, и са 
мно гим сво јим ро ђа ци ма, те је у ту је рес увео ви ше од де сет хи ља да 
хри шћа на. 

Због то га огор чен, краљ Угар ске на те рао их је да к Ва ма до ђу и да их 
Ви ис пи та те, а они су се вра ти ли са ла жним пи смом го во ре ћи да сте их 
Ви оза ко ни ли. За то Вас мо ли мо да кра љу Угар ске са ве ту је те да их из дво-
ји из сво га кра љев ства као што се ку кољ одва ја од жи та“1

*
*   *

До ла ском на власт Сте фа на Не ма ње у по след њим де це ни ја ма XII ве ка, 
на ста је пре крет ни ца за срп ски на род. Не са мо да је Срп ска др жа ва сте кла 
не за ви сност већ је он по ме рио ње не гра ни це, та ко да су се под ње го вом 

1 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik kra lje vi ne Hr vat ske, Dal ma ci je i Sla vo ni je, II, Za-
greb, 1904, 333-334.
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вла шћу на шле ско ро све срп ске зе мље укљу чу ју ћи Ду кљу и при мор ске обла-
сти, из у зев Бо сне2. Иако Не ма ња ни је ус пео да за др жи под сво јом вла шћу 
све оно што је по сле смр ти ца ра Ма ној ла I (†1180) осво јио, ипак је за хва-
љу ју ћи ње го вом де ло ва њу Срп ска др жа ва об у хва та ла при мор ске обла сти 
ко је су би ле пот чи ње не рим ској цр кви, као и оне ко је је Охрид ска ар хи е пи-
ско пи ја сма тра ла сво јим под руч јем. 

Пре ма по да ци ма из Бар ског ро до сло ва по јам ко ји озна ча ва Sur biu, са-
др жи у се би две про вин ци је – Бо сну, ко ја се про сти ре од Дри не на за пад, 
и Ра шку, ко ја се пру жа од Дри не на ис ток3. У исто риј ским из вор ма Бо сна 
је у X ве ку би ла пот чи ње на срп ским кне же ви ма, и као не за ви сна од њих ја-
вља се тек у XII ве ку4. Са мо име Бо сна по чи ње да се ши ри и учвр шћу је од 
вре ме на не ка да шње Ча сла вље ве др жа ве. У окви ру срп ске др жа ве би ла је у 
пр вој по ло ви ни X ве ка огра ни че на на до ли ну исто и ме не ре ке Бо сне5. Цар 
Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит у свом спи су De ad mi ni stran do im pe rio пру-
жа ју ћи по дат ке о на се ље ним гра до ви ма сло вен ским ста нов ни штвом на те-
ри то ри ји Ср би је, бе ле жи име на осам гра до ва у Ср би ји, од ко јих су два гра да 
би ла у окви ри ма та да шње Бо сне: „У по кр ште ној Ср би ји су на се ље ни гра до ви 
Де сти ник, Чер на вуск, Ме ђи реч је, Дре сне ик, Ле сник, Са ли нес и у обла сти Бо-
сне Ко тор и Де сни“, где Бо сну на зи ва на cwri,on (зе мља, област), сма тра ју-
ћи је као је дан део Ср би је6. У вре ме Са му и ло вих осва ја ња пред сам крај X 
ве ка, усле дио је про дор на за пад, у Дал ма ци ју и пу сто ше ње Бо сне и Ср би је 
при по врат ку, али ни је по зна то да су ове обла сти том при ли ком би ле трај но 
осво је не или да су са мо при зна ва ле Са му и ло ву вр хов ну власт7. Аутор Бар-
ског ро до сло ва ка же да је цар Ва си ли је II, с ве ли ком вој ском и фло том за по-
сео Ра шку, Бо сну и це лу Дал ма ци ју, али се из ње го вог из ла га ња не ви ди да ли 
је то би ла са мо де мон стра ци ја вој не си ле ко јој ни је пру жен ствар ни от пор. 
Пре ма по ме ну том из во ру као и Јо ва ну Ски ли ци, про ис ти че да су три де се-
тих и че тр де се тих го ди на XI ве ка жу па ни Ра шке, бан Бо сне и кнез За ху мља 
би ли са ве зни ци Ви зан ти је у бор би про тив кне за Ду кље, Сте фа на Во ји сла ва, 

2 Све ти Са ва, Жи ти је Све тог Си ме о на, Са бра на де ла, Бе о град, 1998, 152. Сте фа на Пр-
во вен ча ног, Жи вот Си ме о на, Са бра на де ла, Бе о град, 1988, 73. 

3 Ле то пис по па Ду кља ни на, (Фер до Ши шић), Бе о град-За греб, 1928, 307.
4 Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 162, нап. 15. Ви зан тиј ски из во ри, (Кон стан тин Пор фи ро-

ге нит), II, Бе о град, 1959, 57 нап. 194, 58 нап. 202, 203.
5 У Пор фи ро ге ни то вом спи су сто ји да Хр ват ска и За ху мље чи не су сед ну област са Ср-

би јом, та ко да не ма ни ка квих ин ди ци ја да је Бо сна би ла су сед на област. Ви зан тиј ски 
из во ри, II, 34, 35-36.

6 Ви зан тиј ски из во ри, II 34, 58, 60-61, 63-65. Сто јан Но ва ко вић, „Срп ске обла сти X и XII 
ве ка“, ГСДУ, XLVI II, Бе о град, 5, 1878, 137-146. Исто ри ја Срп ског На ро да, I, Бе о град, 
1981, 162-163. Ре ља Но ва ко вић, „О не ким пи та њи ма гра ни це Ср би је, Хр ват ске и Бо-
сне у X в.“, Збор ник ФФ, 7-1, Бе о град, 1963, 153-183.

7 Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 252. 
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што ука зу је да су на ве де не зе мље би ле ва зал не др жа ве Ви зан тиј ског цар ства, 
са соп стве ном уну тра шњом упра вом8. При ли ком осни ва ња Охрид ске ар хи-
е пи ско пје 1018. го ди не, ње не гра ни це су утвр ђе не у скла ду са те ри то ри јом 
не ка да шње Бу гар ске цр кве, а са мим тим и те ри то ри је на ко јој је већ одав но 
по сто ја ла власт срп ских кне же ва9. На осно ву Ду кља ни но вог ле то пи са и Ски-
ли чи не хро ни ке Бо сна је ула зи ла у са став Охрид ске ар хи е пи ско пи је, иако се 
у по ве ља ма ца ра Ва си ли ја II, не по ми ње ни јед на епи ско пи ја у гра ни ца ма да-
на шње Бо сне. У до ку мен ти ма за ду бро вач ку цр кву из ри чи то се на гла ша ва 
по јам Ср би ја и Бо сна, од дру ге по ло ви не XII ве ка, што от кри ва траг не ка да-
шњег те ри то ри јал ног и цр кве ног је дин ства10. 

Пре ма по да ци ма Бар ског ро до сло ва, краљ Бо дин је осво јио област у 
уну тра шњо сти зе мље, и том при ли ком се ка же да је Бо дин за у зео Ра шку и 
Бо сну, а власт је по ве ре на жу па ни ма Ву ка ну и Мар ку у Ра шкој, а у Бо сни 
кне зу Сте фа ну. Реч је о бор ба ма ко је је во дио краљ Бо дин осам де се тих го-
ди на XI ве ка (1082-1085), ка да су том при ли ком осво је на Ра шка и Бо сна, а 
с дру ге стра не ука зу је на те сне ве зе из ме ђу Ду кље и Ра шке, а јед но вре ме и 
Бо сне. Пре ма рас по ло жи вим из во ри ма у овом пе ри о ду су под вла шћу ду-
кљан ских вла да ра на бро је на она епи скоп ска се ди шта ко ја се име ну ју у по-
ве љи па пе Кли мен та III, из 1089. го ди не, за Бар ску цр кву (Ду кља, Бар, Ко-
тор, Ул цињ, Свач, Ска дар, Дри васт, Пи лот и Ср би ја, Бо сна и Тра ву ни ја у 
уну тра шњо сти). Ве ро ват но да је ова кво ста ње ус по ста вље но 1067. го ди не 
спор ном бу лом па пе Алек сан дра II, чи ји је спи сак цр ка ва ско ро иден ти чан, 
са ка сни јим спи ском епи скоп ских се ди шта из 1089. го ди не, где је рас по ред у 
уну тра шњо сти остао исти: Ср би ја, Бо сна и Тра ву ни ја11. У по ме ну тој по ве љи 
из 1067. го ди не на ла зи се и од ред ба ко јом па па по ве ра ва бри зи бар ског ар-
хи е пи ско па „mo na ste ria qu o que La ti no rum qu am Gra e co rum si ue Scla u o rum“ 
што не дво сми сле но ука зу је на при су ство ви зан тиј ског пра во слав ног мо на-
штва на по ме ну тим про сто ри ма. Но ва ар хи е пи ско пи ја но си ла је на зив Di oc-
li en sis atque An ti ba ren sis ec cle sia, чи ји на ста нак од ра жа ва но во ста ње, на ста-
ло ши ре њем ду кљан ске др жа ве у дру гој по ло ви ни XI ве ка. Ти ме су ство ре ни 

8 Ле то пис по па Дукљни на, 344. Ви зан тиј ски из во ри, III, Бе о град, 1966, 137, нап. 196; 
138, нап. 197. Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град, 1969, 297-298.

9 Сто јан Но ва ко вић, „Охрид ска ар хи е пи ско пи ја у по чет ку X“, 7-62. Бо жи дар Про кић, 
„По ста нак Охрид ског па три јар ха та“, Глас СКА, XC, 1912, 252-258.

10 Ти бор Жив ко вић, Цр кве на ор га ни за ци ја у срп ским зе мља ма, Бе о град, 2004, 179, 
нап. 586.

11 Ле то пис по па Ду кља ни на, 306. Вла ди мир Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, Бе о град, 1940, 
152. Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 188, 195. Ac ta et Di plo ma ta res Al ba ni ae me di ae aeta tis 
il lu stran tia, I, Vin do bo nae, 1903, 17-19, 21-22. 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, 
1979, 47. Кон стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, I, Бе о град, 1978, 125, 137. Ти бор Жив-
ко вић, Цр кве на ор га ни за ци ја у срп ским зе мља ма, 149-150, 153-154.
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усло ви да се с јед не стра не су зби је ју рис дик ци ја Драч ке ми тро по ли је12, док 
је с дру ге стра не ду кљан ска др жа ва по ти ски ва ла власт Ви зан ти је13.

То ком XII ве ка цр кве не при ли ке у ве ли кој ме ри за ви си ле су од по ли тич-
ких од но са на Бал ка ну. Ви зан тиј ско-угар ски по ли тич ки од но си од ра жа ва ли 
су се на зе мље у окру же њу, а од нос сна га ових две ју ве ли ких си ла од ре ђи вао 
је у ве ли кој ме ри суд би ну срп ских зе ма ља. Упра во у овом пе ри о ду до ла зи до 
ус по ста вља ња те шњих срп ско-угар ских од но са, осна же них срод нич ким ве-
за ма. Нај ка сни је у тре ћој де це ни ји XII ве ка Угар ска је пот чи ни ла Бо сну. Већ 
1134-1136. го ди не Угар ска је за у зе ла бо сан ску жу пу Ра му, на де сној оба ли 
Не ре тве, та ко да се од 1138. го ди не, Ра ма ја вља као са став ни део угар ске 
кра љев ске ти ту ле. У овом пе ри о ду ве ро ват но да су Угри про ши ри ли сво ју 
власт и на оста ле де ло ве Бо сне, јер на са бо ру у Остро го ну 1137. го ди не краљ 
Бе ла II, дао је bo snen sem du ca tum свом си ну Ла ди сла ву, чи је срп ско по ре кло 
по мај ци, об ја шња ва и ње го во име но ва ње за ње ног упра ви те ља14. Са цр кве-
ног ста но ви шта Бо сна је ве ро ват но ју рис дик циј ски при па ла сплит ској ар-
хи е пи ско пи ји, на зах тев угар ског кра ља Бе ле II, ко јим је он ус пео да од па пе 
1139. г. из деј ству је пра во да је сплит ски ар хи е пи скоп unum to ti us Dal ma tia 
me tro po li ta num in Sa lo ni ta na, оси гу рав ши на овај на чин Угар ској ути цај у 
цр кве ним пи та њи ма15.

12 У по ве ља ма Ва си ли ја II не по ми њу се епи ско пи ста ре Пре ва ли та не и при мор ских гра-
до ва. Оне су би ле под ју рис дик ци јом Драч ког ми тро по ли та и ни су би ле пред мет спо-
ра из ме ђу драч ког и охрид ског по гла ва ра. У дру гој по ве љи ца ра Ва си ли ја II из 1020. 
сто ји: „А ми тро по ли ту Драч ком за по ве да мо да са мо оста не у сво ме пре сто лу и да се 
за до во љи под руч јем и има њи ма уоко ло и да се не ме ша у епи ско пи је бу гар ске. А ар хи е-
пи ско пу Бу гар ске по твр ђу је мо, ка о што му је од ста ри на област би ла, и под руч је му по 
ста ро ме уста но вље но. Јер ни смо вољ ни да ар хи е пи ско пу Бу гар ске ма шта окр њи мо од 
оно га што је имао ра ни је, не го хо ће мо да опет са зна мо и ус по ста ви мо оно што је би ло 
по мра че но...и да се чу ва од сва ке по вре де све што је од ста ри на при па да ло ар хи е пи ско-
пи ји...и да се свак сво јим за до во љи у ста рим гра ни ца ма...“ Сто јан Но ва ко вић, „Охрид-
ска ар хи е пи ско пи ја у по чет ку XI ве ка“, Глас СКА, 76, Бе о град, 1908, 57-58. Спи сак је 
на стао на осно ву ста ри јег по пи са сре ди ном XI ве ка и од ра жа ва ста ње по сле Ва си ли је-
вих осва ја ња. Ти бор Жив ко вић, Цр кве на ор га ни за ци ја у срп ским зе мља ма, 149-150.

13 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“, 34-48. У ис црп ној сту ди ји о цр кве ним при ли ка у срп ским зе мља ма до 
ства ра ња ар хи пи ско пи је 1219. го ди не, из ло жен је ис црп ни при каз по ли тич ких и цр-
кве них при ли ка до 1219. го ди не у срп ским зе мља ма, кроз ана ли зу и обил ну ли те ра ту ру 
о аутен тич но сти пап ских по ве ља, ко је ју рис дик ци ју Охрид ске цр кве у спор ним пап-
ским по ве ља, огра ни ча ва ју, ко ри сте ћи се не ста бил ним по ли тич ким при ли ка ма на овим 
про сто ри ма у XI и XII ве ку.

14 Вла ди мир Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, 157-158. Си ма Ћир ко вић, Исто ри ја сред њо ве-
ков не Бо сан ске др жа ве, Бе о град, 1964, 42. Ју ли је Па у лер, „Ка ко и ка да је Бо сна при па ла 
Угар ској“, ГЗМ, књ. II, Са ра је во, 1890, 199-129. 

15 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, II, 48. Ста но је Ста но је вић, Бор ба за са мо стал-
ност ка то лич ке цр кве у Не ма њић ској др жа ви, Бе о град,1912, 17, 69,
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То ком XII ве ка до шло је до про ме на у цр кве ној ју рис дик ци ји, у ве ли кој 
ме ри за ви сној од по ли тич ких од но са на Бал ка ну. Са до ла ском на вла сти ви-
зан тиј ског ца ра Ма ној ла I Ком ни на (1143-1180), до га ђа ња у срп ским зе мља ма 
и угар ска по ли ти ка по ста ју нај ва жни ја ин те ре сна сфе ра за Ви зан тин це. Ан-
ти ви зан тиј ска по ли ти ка срп ских жу па на за вр ши ла се по ра зом 1149. го ди не, 
ка да је те шко по стра дао Рас у су ко бу са ви зан тиј ском вој ском, а свој вр ху нац 
до сти же ра то ви ма ше зде се тих го ди на XII ве ка, ка да Ма ној ло I осва ја и де ло ве 
ју жне Угар ске, Бо сне и Дал ма ци је16. За раз ли ку од Угар ске и Дал ма ци је ко је су 
се на ла зи ле под вла шћу ви зан тиј ског на ме сни ка, Ср би ји је оста вље но пра во 
на соп стве ну упра ву, али под вр хов ном упра вом ца ра, као ве ро ват но и Бо сни, 
што се по твр ђу је код Ки на ма ко ји ка же „да Бо сна ни је пот чи ње на ар хи жу па ну 
Ср ба већ на род у њој има по се бан (свој) на чин жи во та и упра вља ња“ и ка же 
да је њен вла дар бан. Бо рић17. Бо сна се та да и је ди ни пут ја вља у ви зан тиј ској 
цар ској ти ту ли, ко ју је цар Ма ној ло ство рио за се бе, где се из ме ђу оста лог на-
зи ва и ца рем „dal ma ti,ko,j, ou,ggri,ko,j, bo sen ti,co,j, cro ba ti,co,j“18.

На по љу цр кве не ор га ни за ци је до шло је до про ме на услед но вих по ли-
тич ких до га ђа ња. У при мор ским обла сти ма на ста вља се су коб из ме ђу бар-
ске и ду бро вач ке ар хи е пи ско пи је, ко ја на сто ји да до ка же сво ја пра ва. У ду-
бро вач ким по ве ља ма од сре ди не XII ве ка до 1187. го ди не ме ђу пот чи ње ним 
епи скоп ским цр ква ма по ред при мор ских гра до ва, на во де се три кра ље ви не: 
За ху мље, Ср би ја и Тра ву ни ја, а тек од 1187. го ди не у ду бро вач ким по ве ља-
ма се под ра зу ме ва под пој мом Ср би ја исто што и Бо сна (reg num Se ru i li, 
qu od est Bo sna), што от кри ва тра го ве не ка да шњег је дин ства и у цр кве ном 
по гле ду из ме ђу Ра шке и Бо сне, а с дру ге стра не ука зу је на не ка да шњу је дин-
стве ну ју рис дик циј ску те ри то ри ју, на ко ју су се по зи ва ле по је ди не при мор-
ске над би скуп ске ка те дре при ли ком ис ка зи ва ња сво јих пре тен зи ја у пи та њу 
пр вен ства. У сва ком слу ча ју од XII ве ка бо сан ски епи скоп у ду бро вач ким 
до ку мен ти ма ја вља се као су фра ган ду бро вач ког ар хи е пи ско па19.

Осва ја њем Зе те, Тра ву ни је и За ху мља, Ср би ја је у по след њим де це ни ја-
ма XII ве ка знат но про ши ри ла сво је гра ни це. Под власт Ср би је до шле су и 

16 Ви зан тиј ски из во ри, (Јо ван Ки нам), IV, Бе о град, 1971, 60-101, 130-143. Вла ди мир Ћо-
ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, 163. Јо ван ка Ка лић-Ми ју шко вић, Бе о град у сред њем ве ку, Бе о-
град, 1967, 54. Id., „Цр кве не при ли ке у срп ским зе мља ма до ста ва ра ња ар хи е пи ско пи је 
1219. го ди не“, 48. 

17 Ви зан тиј ски из во ри, IV, 28. Кон стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, I, Бе о град, 1978, 69, 
нап. 30. Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, 364. Вла ди мир Ћо ро вић, Хи сто-
ри ја Бо сне, 158-160.

18 Ге ор ги је Остро гор ским „Ав то кра тор и са мо др жац“, Ви зан ти ја и Сло ве ни, Са бра на 
де ла, IV, Бе о град, 1970, 284, нап. 12. Жи во јин Ан дре јић, „О по ре клу ве ли ког жу па на 
Сте фа на Не ма ње“, Брат ство, 14, Бе о град, 2010, 54.

19 Ac ta Al ba ni ae, I, 28, 29, 30, 32, 34, 50, 53, 62. T. Smi či klas, Co dex di plo ma ti cus, II, 85. Си ма 
Ћир ко вић, Исто ри ја сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве, 50.



Писмо Вуканово папи Иноћентију III 121

обла сти ко је су се на ла зи ле под ју рис дик ци јом при мор ских цр кве них се ди шта 
(Ба ра, Ду бров ни ка и Спли та). У овом пе ри о ду до шло је до пре ки да срп ско-
угар ске са рад ње. На и ме, пре тен зи је Угар ске на ви зан тиј ски пре сто и сло же на 
по ли тич ка си ту а ци ја на бал кан ским про сто ри ма од ра зи ће се и на Бо сну20. 

Бо сна је све до смр ти ца ра Ма ној ла I (1180) би ла ви зан тиј ски ва зал и 
под ње ним окри љем бо сан ски бан Ку лин за по чео је сво ју вла да ви ну. Пр ви 
по у зда ни по мен на ла зи мо у пи сму пап ског ле га та из 1180. го ди не упу ће ног 
ба ну Ку ли ну, ко је по сво јој са др жи ни ука зу је на по ку шај ус по ста вља ња бли-
жих од но са пап ске сто ли це са Бо сном. С дру ге стра не, на осно ву са мог тек-
ста пи сма из во ди се за кљу чак да је ти ту ла ту ра у осло вља ва њу ба на Ку ли на 
са (no bi li et po ten ti vi ro), упу ћи ва ла на ње го ву вла да ви ну под ви зан тиј ским 
окри љем. Са су сед ном срп ском др жа вом Ку лин је био у род бин ским ве за ма, 
јер је Не ма њин брат Ми ро слав био оже њен Ку ли но вом се стром, што по твр-
ђу је и по ве ља па пе Алек сан дра од 4. ок то бра 1180. го ди не ко јом се Ку лин 
осло вља ва као зет кне за Ми ро сла ва21. Већ 1183. го ди не ви зан тиј ски ва зал 
Ку лин при дру жу је се Угри ма и Ср би ма у њи хо вом по хо ду про тив Ви зан ти је 
у Мо рав ској до ли ни, ка ко све до чи ње гов нат пис из 1185. го ди не22. Осва ја-
њем де ла Хр ват ске, Дал ма ци је и Сре ма ве ро ват но да је бан Ку лин по стао 
угар ски ва зал, с об зи ром да је и ње гов прет ход ник, бан Бо рић, фи гу ри сао у 
истом по ло жа ју, иако би он пре ма Ки на му био ви ше са ве знич ки не го ва зал-
ски.23 С дру ге стра не Ку ли нов од нос пре ма Не ма њи ној др жа ви, огле да се у 
уго во ру ко ји је Не ма ња скло пио са Ду бро вач ком Ре пу бли ком 27. сеп тем-
бра 1186. г., а ко ји је био од ве ли ког мо рал ног ути ца ја на су сед не сло вен ске 
зе мље24. Бан Ку лин је 29. ав гу ста 1189. г. скло пио са Ду бров ни ком уго вор 
ко јим се оба ве зу је да ду бро вач ким тр гов ци ма оси гу ра ва пра во на сло бо ду 
кре та ња и тр го ви не у ње го вој зе мљи. Ку ли нов уго вор са Ду бров ни ком, за 
ко ји се та да не би мо гло ре ћи да је био не за ви сан, по ста вља пи та ње Ку ли-
но ве по ли тич ке за ви сно сти, у да тим окол но сти ма. У Ву ка но вом пи сму па пи 

20 Ни ко ла Ра дој чић, „Про ме не у срп ско-ма џар ским од но си ма кра јем XII ве ка“, Глас СА-
НУ, CCXIV, Бе о град, 1954, 3, 10-20. Ви зан тиј ски из во ри, IV, 250-252. Ге ор ги је Остро-
гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град, 1969, 363-364.

21 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, 168, 167, 334.
22 Сте фан Пр во вен ча ни, Жи вот Си е ме о на, 72. Ћи ро Тру хел ка, „Нат пис ба на Ку ли на“, 

ГЗМ, X, 1898, 617-622. Вла ди мир Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, 165. Си ма Ћир ко вић, 
„Је дан при лог о ба ну Ку ли ну“, ИЧ, IX-X, 1959, Бе о град, 1960, 75. Ни ки та Хо ни јат, Ви-
зан тиј ски из во ри, IV, 150-153. Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 255.

23 Ви зан тиј ски из во ри, IV, 27 нап. 51, 52 нап. 117, 60-61. To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki 
zbor nik, II, 165-167. Бра ни слав М. Не дељ ко вић, „По стој би на пр вог бо сан ског ба на Бо-
ри ча“, ИЧ, IX-X, 1957, Бе о град, 1960, 55-69.

24 Vin ko Fo re tić, Ugo vor Du brov ni ka sa srp skim ve li kim žu pa nom Ste fa nom Ne ma njom i sta ra 
du bro vač ka dje di na, Rad JA ZU, 283, 1951, 52-53. Јо ван Ра до нић, Ду бро вач ка ак та и по-
ве ље, 1/1, Бе о град, 1934, 7-9.
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Ино ћен ти ју III, из 1199. г. у ко јем де нун ци ра по и ме ни це ба на Ку ли на и ње-
го ве нај бли же за је рес, где на гла ша ва да је Бо сна „зе мља угар ског кра ља“ и 
да тре ба по зва ти кра ља да „их ис тре би као ку кољ од жи та“, не дво сми сле но 
ука зу је да је др жа ва ба на Ку ли на по ли тич ки гра ви ти ра ла пре ма ин те ре сној 
Не ма њи ној сфе ри25. 

Ства ра њем не за ви сне срп ске др жа ве у вре ме Сте фа на Не ма ње и осва-
ја њем Зе те, Тра ву ни је и За ху мља, под власт Ср би је до шле су обла сти ко је су 
би ле под ју рис дик ци јом при мор ских цр кве них се ди шта (Ба ра, Ду бров ни ка 
и Спли та), из у зев Бо сне26. Бо сна је од дру ге по ло ви не XII ве ка, тј. од 1187. 
при па да ду бро вач ком ар хи е пи ско пу. Пап ске по ве ље у ко ји ма се по твр ђу ју 
пра ва ду бро вач кој цр кви због но во на ста ле по ли тич ке си ту а ци је у Не ма њи-
но вре ме, по ка зу ју да ри мо ка то лич ка цр кве на ор га ни за ци ја у При мор ја, по-
јам „Ср би је“, при ла го ђа ва но вим усло ви ма. С об зи ром да се ви ше у спи ску 
су фра га на ду бро вач кој цр кви ни је мо гла на ла зи ти епи ско пи ја у Ра су, ко ја 
је има ла грч ког епи ско па, по јам кра ље ви на Ср би ја је исто што и Бо сна, тј. 
од но си се на пре о ста ли део пој ма Sur bia, ко ји пре ма по дат ку из Бар ског ро-
до сло ва озна ча ва и Бо сну ко ја се про сти ре од Дри не на за пад27. Ми не ма мо 
мно го по да та ка о цр кве ној по ли ти ци пре ма осво је ним обла сти ма у вре ме 
Не ма ње. Је дан та кав по да так од но си се на су коб хум ског кне за Ми ро сла ва, 
Не ма њи ног бра та са сплит ском ар хи е пи ско пи јом 1181. г. ко ји је ве ро ват но 
био иза зван због пи та ња ју рис дик ци је сплит ске ар хи е пи ско пи је у срп ским 
зе мља ма28. С дру ге стра не су коб са бар ским ар хи е пи ско пом Гр гу ром, ко га 
је Не ма ња по за у зи ма њу Ду кље, 1189. го ди не про те рао из Ду кље, ни је би ло 
не при ја тељ ство упе ре но про тив ри мо ка то лич ке цр кве, већ су зби ја ње оних 
еле ме на та у Ду кљи, чи ја је по ли ти ка би ла у су прот но сти са по ли тич ким ин-
тен ци ја ма Не ма њи не др жа ве, да се цен тра ли зу је др жа ва и ре гу ли ше прак са 
на сле ђи ва ња пре сто ла29.

До бро вољ ним по вла че њем с вла сти 1196. го ди не, Не ма ња је пре ма 
уста ље ном си сте му вла да ња по је ди них чла но ва вла дар ске по ро ди це, свом 
нај ста ри јем си ну Ву ка ну до де лио је на упра ву Ду кљу, Тра ву ни ју, То пли цу 

25 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, II, 221. Ста но је Ста но је вић, Бор ба за са мо стал-
ност ка то лич ке цр кве у Не ма њић ској др жа ви, 63. Че да Мар ја но вић, „Бан Ку лин и „цр-
ква бо сан ска“ – Хум ска кне же ви на и Хум ска епи ско пи ја“, Брат ство, 2-3, Са ра је во, 1941, 
34-39. Ми лош Бла го је вић, „Срп ске уде о не кне же ви не“, ЗР ВИ, 36, Бе о град, 1997, 308.

26 Све ти Са ва, Жи ти је Све тог Си ме о на, 148.
27 Ле то пис по па Ду кља ни на, 307. To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, 206-207, 237-8.
28 To mi slav Smi či klas, Di plo ma tič ki zbor nik, II, 175. Ста но је Ста но је вић, Бор ба за са мо-

стал ност ка то лич ке цр кве у Не ма њић ској др жа ви, 66, нап. 3.
29 Ac ta Al ba ni ae, I, 33. Ми ха и ло Ди нић, „Три по ве ље из спи са Ива на Лу чи ћа“, Збор ник 

ФФ, 3, Бе о град, 1955, 69-70. Ста но је Ста но је вић, Бор ба за са мо стал ност ка то лич ке 
цр кве у Не ма њић ској др жа ви, 66-68. Сми ља Мар ја но вић-Ду ша нић, Вла дар ска иде о ло ги-
ја, Бе о град, 1997, 47.
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и Хво сно30. Ву кан је као удео кнез имао ти ту лу ве ли ког кне за као и те ри то-
ри је ко ји ма ће но сиц ове ти ту ле го спо да ри ти. Ти ту ла ве ли ког кне за пред-
ста вља ла је нај ви ше до сто јан ство у др жа ви пр вих Не ма њи ћа, ко ју до де љу је 
ле ги тим ни срп ски вла дар и др жав ни са бор. Иако се пре ма са чу ва ној тра ди-
ци ја на зи ва и rex, у та да шњој срп ској др жа ви ти ту ла кра ља ни је мо гла би ти 
зва нич но при зна та31. Иде ал ну рав но те жу ко ја је по стиг ну та за жи во та Не-
ма ње, би ло је те шко очу ва ти, јер су обла сти ко је су би ле до де ље не ње го вој 
де ци на упра вља ње би ле раз ли чи те по еко ном ској, дру штве ној и де ли мич но 
вер ској струк ту ри. Ву кан, чи ји је др жав ни цен тар био на те ри то ри ји ста рог 
ду кљан ског кра љев ства, где ри мо ка то лич ки еле мен ти ни су би ли бе зна чај ни, 
моћ на Рим ска ку ри ја на че лу са Ино ћен ти јем III и њен екс по нент Угар ска, 
да ли су Ву ка ну пу ну по др шку у ње го вим пре тен зи ја ма на срп ски пре сто32. 
Пи смо ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма њи ћа упу ће но па пи 1199. го ди не, с 
мол бом да му по ша ље кра љев ску кру ну ко јом ће би ти санк ци о ни са на из во-
је ва на са мо стал ност, иза зва ла је не по вољ не ре ак ци је Угар ске33.

Цр кве не при ли ке у срп ским зе мља ма у ве ли кој ме ри за ви си ле су од по ли-
тич ких од но са. Ка да су на по чет ку XI II ве ка бук ну ле бор бе из ме ђу Ву ка на и 
ње го вог бра та Сте фа на, цр кве но пи та ње има ло је ва жну уло гу. Ву кан се уме-
шао по до ла ску на власт у Ду кљи, у цр кве ни спор из ме ђу бар ске и ду бро вач ке 
ар хи е пи ско пи је, об но вив ши ти ме бор бу за пра ва Бар ске ар хи е пи ско пи је. Осим 
што је из деј ство вао са мо стал ност бар ској ар хи е пи ско пи ји (8. ја ну ар 1199. г.), 

30 Све ти Са ва, Жи ти је Све тог Си ме о на, Све ти Са ва, Са бра на де ла, Бе о град, 1998, 159. 
Ми ха и ло Ди нић, „Три по ве ље из спи са Ива на Лу чи ћа“, 88. 

31 Те за да се у фор мал ном по гле ду Сте фа но ва пред ност над Ву ка ном са сто ја ла у Сте фа-
но вом ба гро род ству од но сно да је Сте фан пр ви син ро ђен по што је Не ма ња по стао 
ве ли ки жу пан (1166. г.). Сми ља Мар ја но вић-Ду ша нић, Вла дар ска иде о ло ги ја, 47, 105-
107, 211. Ста но је Ста но је вић, „Хро но ли ги ја бор бе из ме ђу Сте ва на и Ву ка на“, Глас 
СКА, CLI II, 1933, 92-101. Иван Бо жић, „О по ло жа ју Зе те у др жа ви Не ма њи ћа“, ИГ, 
1-2, 1950, 57-121. Ила ри он Ру ва рац, „Ву кан нај ста ри ји син Сте фа на Не ма ње и Ву ка но-
ви ћи“, Го ди шњи ца НЧ, X, 1888, 1-9. Ђор ђе Стра ти ми ро вић, „Нат пи си с по ме ном Не-
ма њи ћа, Нат пис на цр кви Св. Лу ке у Ко то ру од год. 1195“, Спо ме ник, XXVI II, 1895, 
11-13. Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 189-190. Ми лош Бла го је вић, „Срп ске уде о не кне-
же ви не“, 304-305.

32 Ви зан тиј ски из во ри, (Ни ки та Хо ни јат), IV, 164-167. Sto ria del la Chi e sa, (A. Flic he, Ch. 
Tho u zel li er e Y. Azaïs), X, To ri no, 1077, 76. Дра га на Ја њић, Пре по доб ни Пе тар Ко ри-
шки, Бе о град-Ле по са вић, 2007, 222-223. Исто ри ја Срп ског на ро да, I, 189, 263-272. Ни-
ко ла Ра дој чић, „Про ме на у срп ско-ма џар ским од но си ма кра јем XII ве ка“, 1-21. La u rent 
V., „Ro me et Byzan ce so us le pon ti fi cat de Céle stin III; Un let tre dog ma ti que de l’em pe re-
ur Isa ac l’An ge au pri mat de Hon ga ie“, EO, XXXIX, 1940-1942, 26-77. Raymond Gu il land, 
„Byzan ce et les Bal kans so us le rè gne d’Isa ac II An ge (1185-1195)“, Ac tes du XII Con grès 
In ter na ti o nal d’étu des byzan ti nes, Be o grad, 1964, 125-137.

33 Алек сан дар Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци срп ског пра ва (од кра ја XII до кра ја XV ве-
ка), Бе о град, 1926, 125.
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Ву кан је ра дио на то ме да јој пот чи ни и Бо сну. Де нун ци ра ње бо сан ског ба на 
Ку ли на па пи Ино ћен ти ју III, от кри ва ње го ве по ли тич ке пре тен зи је на Бо сну и 
об но ву не ка да шње Ду кљи не хе ге мо ни је ме ђу срп ским др жа ва ма. С тим у ве зи 
не тре ба из гу би ти из ви да чи ње ни цу да је култ св. Сте фа на био ва жан за ду-
кљан ску кра љев ску ку ћу. Ду кљан ски вла дар Сте фан Во ји слав, већ је но сио по-
то ње не ма њић ко ти ту лар но име Сте фан. Овим име ном-ти ту лом се под вла чи 
ва жност вла дар ског кул та зет ске ди на сти је и не сум њи вог по зи ва ња Не ма њи ћа 
на тра ди ци је зет ске кру не34. Угар ска је у овом слу ча ју би ла од лу чу ју ћи фак тор с 
ко јим је Ву кан ра чу нао и по це ну при зна ва ња угар ске вр хов не вла сти35. 

За кљу чак
Област Бо сне у исто риј ским из во ри ма фи гу ри ра ла је ви ше као област 

са ста ви део срп ске др жа ве. Иако је ју рис дик циј ски при па да ла Охрид ској ар-
хи е пи ско пи ји, ње не др жав не и цр кве не гра ни це су се по ме ра ле у за ви сно сти 
од по ли тич ко-цр кве них при ли ка у окру же њу. Бор ба Угар ске и ри мо ка то лич-
ких ар хи е пи ско пи ја ка ко би је пот чи ни ли њи хо вој ин те ре сној сфе ри, ја сно 
се ви ди у пе ри о ду вла да ви не ба на Ку ли на. 
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Dra ga na JA NJIĆ

THE LET TER OF vU KAN TO THE PO PE  
INO CEN TIE III

Sum mary

The aut hor sta tes that the area of Bo snia was in hi sto ri cal so ur ces mo re pre sent 
as the area of the Ser bian sta te. Alt ho ugh it be lon ged to Ohrid ska Ar chbis ho pric 
from ju ris dic ti o nal po int of vi ew, its sta te and ec cle si a sti cal bo un da ri es we re be ing 
shif ted de pen ding upon the po li ti cal-ec cle si a sti cal cir cum stan ces in the sur ro un-
ding. The strug gle of Hun gary and Ro me Cat ho lic Ar chbis ho prics so as to su bject it 
to the ir sphe re of in te rest is cle arly vi si ble in the pe riod of Ban Ku lin ru ling. 

Key words: Bo snia, ban, ju ris dic tion, gre at par son, he resy, Hun ga rian po li tics, 
ar chbis ho pric, let ter to the Po pe. 

Рад је пре дат 8. апри ла 2012. 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.





Мр Ве сна ЗАР КО ВИћ*

РУ СКЕ ДИ ПЛО МА ТЕ НА УДА РУ АТЕН ТА ТО РА 
У КО СОВ СКОМ И БИ ТОЉ СКОМ ВИ ЛА ЈЕ ТУ 

ПО ЧЕТ КОМ XX ВЕ КА**

Ап стракт: Анар хи ја и бе за ко ње ко ји су вла да ли у Осман ском цар ству 
кра јем XIX и по чет ком XX ве ка осе ћа ли су се у свим обла сти ма жи во та. По-
сле ди це то га нај те же је осе ћа ло пра во слав но ста нов ни штво Ста ре Ср би је и 
Ма ке до ни је. Ме ђу тим, ни је са мо оби чан свет био из ло жен бе за ко њу, већ су 
то на раз ли чи те на чи не осе ћа ли и до жи вља ва ли и нај зна чај ни ји пред став ни-
ци Ср ба и дру гих пра во слав них на ро да. Нај бо љи при мер анар хи је и бе за ко-
ња је стра да ње ди пло ма та ко ји су ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и уго во ри ма 
пот пи са ним са Осман ским цар ством тре ба ли да бу ду за шти ће ни од сва ко-
днев них зу лу ма. Ко ли ко је бе за ко ње узе ло ма ха на по чет ку XX ве ка све до чи 
уби ство два ру ска кон зу ла, Гри го ри ја Шчер би не и Алек сан дра Ар ка ди је ви-
ча Рост ков ског то ком 1903. го ди не у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. Аутор у 
ра ду да је при каз уби ства ова два кон зу ла и си ту а ци је ко ја је до то га до ве ла.

Кључ не ре чи: ру ски кон зу ли, Г. Шчер би на, А. А. Рост ков ски, Ста ра 
Ср би ја, Ма ке до ни ја, Осман ско цар ство.

На кон Сан сте фан ског ми ров ног уго во ра од 3. мар та 1878. го ди не, кнез 
Ми лан Обре но вић се окре ће Аустро у гар ској, ко ја је до би ла ман дат да оку-
пи ра Бо сну и Хер це го ви ну, и ко ја је, на ро чи то на кон Бер лин ског уго во ра, 
уз по моћ оста лих ве ли ких си ла све ви ше ис по ља ва ла сво је те жње да по ста-
не во де ћа си ла на под руч ју Бал ка на1. Све до 1856. го ди не и Па ри ског ми ра 

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, bo zar@
ptt.rs

** Рад је ра ђен 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 
(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.

1 Д. Т. Ба та ко вић, „Ве ли ке си ле, Ср би ја и ал бан ско пи та ње“, у: Ба шти на, св. 7, 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, При шти на 
1996, 185.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012

УДК 94(497.115)”190” ; 
327(470:497.115)”190” ;

341.7(470):323.28(497.11)”190”
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во де ћу уло гу у европ ском де лу Осман ског цар ства има ла је Ру си ја, ко ја је 
ујед но би ла и за штит ни ца хри шћа на на Бал ка ну. Ве ли ке си ле су у очу ва њу 
Осман ског цар ства на Бал ка ну ви де ле ус по ста вља ње рав но те же, а Ру си ја, 
за у зе та уну тра шњим пре ви ра њи ма и си ту а ци јом на Да ле ком ис то ку кра јем 
XIX ве ка, би ла је у стал ној де фан зи ви на Бал кан ском по лу о стр ву. За то су 
и пот пи са ни уго во ри 1897. и 1903. го ди не из ме ђу Ру си је и Аустро у гар ске 
ко ји су под ра зу ме ва ли sta tus quo. Аустро у гар ска је уочи ла да пре ко Ср би-
је, Ру му ни је и Бу гар ске мо же оства ри ти сво је ци ље ве ко ји би би ли у су-
прот но сти са спољ ном по ли ти ком Ру си је. Исто вре ме но, глав ну пре пре ку 
оства ре њу аустро у гар ских ци ље ва, ко ји су под ра зу ме ва ли да љи про дор на 
Бал кан и у Вар дар ску до ли ну, пред ста вљао је срп ски жи ваљ на про сто ру 
Ста ре Ср би је и се ве ро за пад не Ма ке до ни је. За оства ре ње ова кве аустро-
у гар ске по ли ти ке нај по де сни ји су би ли Ар ба на си, ко ји су се на ла зи ли на 
про сто ру Ста ре и ју жне Ср би је. Из тог раз ло га, Аустро у гар ска је при до-
би ја ла Ар ба на се за се бе, ко ји су ра зна зло де ла чи ни ли срп ском на ро ду са 
тог под руч ја2. Про стор из ме ђу Но во па зар ског и При штин ског сан џа ка до 
Ско пља, се ди шта Ко сов ског ви ла је та, пред ста вљао је пре пре ку у оства ре-
њу аустро у гар ских ци ље ва. Ита ли ја је, за хва љу ју ћи ши ре њу вер ских мре-
жа, шко ла и тр го вач ких ис по ста ва, ус пе ла да оства ри при мат и при до би је 
ка то ли ке Ал бан це у се вер ним обла сти ма ал бан ског при мор ја. За хва љу ју ћи 
то ме, до би ла је у Аустро у гар ској но вог ри ва ла и за то је скло пљен спо ра зум 
1897. го ди не, по ко јем ни је би ло до зво ље но не кој тре ћој зе мљи да се ме ша 
у ал бан ско пи та ње3.

Рад пред став ни ка Ве ли ких си ла био је по де љен у две гру пе: на јед ној 
стра ни су се на ла зи ле Ру си ја и Аустро у гар ска, а на дру гој Фран цу ска, Ен-
гле ска и Ита ли ја, чи ји је ути цај на зби ва ња био мар ги на ли зо ван у од но су на 
пред став ни ке пр ве две др жа ве. Иако су пред став ни ци ове три др жа ве по-
ку ша ва ли да се из јед на че са пр ви ма, ни су успе ва ли у то ме, не са мо за то што 
ни су има ли пу ну по др шку сво јих вла да, већ ни ге не рал ног ин спек то ра Хил-
ми-па ше, ко јем је ви ше од го ва ра ло да из над се бе има кон тро лу дво ји це, а не 
пет ту то ра4.

Про стор Ста ре Ср би је, као и те жак по ло жај Ср ба ко ји су жи ве ли на 
ње му, при вла чи ли су ве ли ку па жњу пред став ни ка ру ске вла сти. За ин те ре со-
ва ност за до га ђа је у Ста рој Ср би ји на ве ла је Ру си ју на отва ра ње кон зу ла та 
у овим кра је ви ма, чи ји су кон зу ли, за хва љу ју ћи ути ца ју ко ји су има ли код 

2 Исто, 186-187.
3 Исто, 190.
4 Ар хив Ср би је (=АС), МИД ПП, 1903, И/6, бр. 5545, Кон зу лат Кра ље ви не Ср би је у 

Би то љу (пи сар Љуб. М. Ми ха и ло вић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не 
Ср би је – Бе о град, ПП Нº 645, 5./18. IX; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, 
док. бр. 234, стр. 467-468.
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тур ских вла сти, по сре до ва ли у ко рист Ср ба5. На ро чи то се у за шти ти Ср ба 
ис та као ру ски кон зул Иван Ја стре бов, ко ји је два пу та оба вљао ту ду жност 
у При зре ну, и то у пе ри о ду од 1870. до 1876. и од 1879. до 1888. го ди не6. 
Уло ге и зна чај ру ских кон зу ла че сто су зах те ва ли и хит не ин тер вен ци је у ко-
ји ма су са ми кон зу ли лич но по сре до ва ли, не че ка ју ћи да се ства ри ре ша ва ју 
ди пло мат ским пу тем.

Глав ни так мац и ри вал Ру си је би ла је Аустро у гар ска, ко ја је на кон по ра-
за у Ита ли ји 1859. и код Са до ве у Пру ској 1866. го ди не те жи ште сво је спољ-
не по ли ти ке усме ри ла на про стор Ста ре Ср би је, же ле ћи да пре ко Ко со ва и 
Вар дар ске до ли не про дре до Со лу на7. У том ци љу је Аустро у гар ска отва ра ла 
кон зу ла те, ши ре ћи про па ган ду сво је др жа ве ме ђу Ар ба на си ма и су зби ја ју ћи 
ути цај Ср би је и Ру си је. За то је сво ју до бро пла ни ра ну и за ми шље ну по ли-
ти ку спро во ди ла из три тач ке: Пље ва ља, се ди шта сво јих оку па ци о них тру па 
за Но во па зар ски сан џак, Ско пља, се ди шта кон зу ла та, и При зре на, се ди шта 
кон зу лар не ис по ста ве8. Од стра не Аустро у гар ске био је ан га жо ван и ве ли ки 
број аге на та ко ји су кр ста ри ли Ста ром Ср би јом.

Стра да ње срп ског на ро да у европ ском де лу Осман ског цар ства по ста-
ви ло је но ви, ујед но и глав ни за да так срп ској вла ди у Бе о гра ду, а то је за шти-
та сво јих су на род ни ка. Пр ве ме ре ко је су пред у зе те за по пра вља ње по ло жа ја 
сво јих су на род ни ка би ло је упо зна ва ње европ ске јав но сти, а пре све га ру ске, 
о по ло жа ју и зна ча ју Ста ре Ср би је за срп ски на род9. Сле де ћи зна ча јан ко рак 
срп ска вла да је пред у зе ла име но ва њем Сто ја на Но ва ко ви ћа 1886. го ди не за 
по сла ни ка у Ца ри гра ду10. Но ва ко вић је то ком ра да уочио да је срп ски на род 
је ди но до би јао за шти ту од ру ског кон зу ла та у При зре ну, ко ји је по сто јао од 
1866. го ди не11. Уви ђа ју ћи да би отва ра ње кон зу ла та по пра ви ло по ло жај, и у 
не ку ру ку за шти ти ло срп ско ста нов ни штво, Сто јан Но ва ко вић је сво ју енер-
ги ју усме рио у том прав цу. Као ре зул тат тог ра да је би ло за кљу чи ва ње кон-
зу лар не кон вен ци је Ср би је и Тур ске. Иако се на ње ну ра ти фи ка ци ју че ка ло 

5 Исто ри ја срп ског на ро да VI/1, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1983, 275 (Н. Ра ко-
че вић).

6 О Ива ну Сте па но ви чу Ја стре бо ву ви ди: Иван Сте па но вич Ја стре бов, Збор ник ра до ва 
са на уч ног ску па одр жа ног у При зре ну 31. ок то бра и 1. но вем бра 1996, Исто риј ски 
ин сти тут Срп ске Ака де ми је на у ка и умет но сти, При зрен ски округ, Оп шти на При-
зрен, При зрен 1997. 

7 Исто ри ја срп ског на ро да VI/1, Бе о град 1983, 275 (Н. Ра ко че вић).
8 В. Сто јан че вић, „При ли ке у за пад ној по ло ви ни Ко сов ског ви ла је та пре ма из ве шта ји ма 

аустро у гар ског кон зу ла у Ско пљу 1900. и 1901. го ди не“, у: Исто риј ски ча со пис XII-XI-
II (1961-1962), Исто риј ски ин сти тут, Бе о град, 289. 

9 АС, Фонд Ђор ђа По по ви ћа-Да ни ча ра, ру ко пис Ста ра Ср би ја од Ђор ђа По по ви ћа Да-
ни ча ра, 6.

10 М. Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, Clio, Бе о град 2003, 81.
11 Исто ри ја срп ског на ро да VI/1, Бе о град 1983, 275 (Н. Ра ко че вић).



Весна Зарковић132

де се так го ди на, Ср би ја је убр зо по че ла да отва ра сво је кон зу ла те, и то у Ско-
пљу и Со лу ну 1887, и у При шти ни и Би то љу 1889. го ди не12.

Ср би ја се, због све ло ши јег по ло жа ја у ко јем се на ла зи ло срп ско ста нов-
ни штво, по ред ан га жо ва ња за отва ра ње сво јих кон зу ла та, за ла га ла да за ин те-
ре су је и дру ге др жа ве за си ту а ци ју у Ста рој Ср би ји, пре све га Ру си ју. Че сто 
су кон зу ли, же ле ћи да по мог ну срп ском на ро ду, жр тво ва ли сво је жи во те. 
Тра гич ну суд би ну до жи вео је пр ви срп ски кон зул у При шти ни, Лу ка Ма-
рин ко вић, ко ји је уби јен 1890. го ди не, го ди ну да на на кон отва ра ња кон зу-
ла та13. Исту суд би ну до жи ве ли су и ру ски кон зу ли. По чет ком XX ве ка, 1903. 
го ди не, уби јен је у Ми тро ви ци ру ски кон зул Шчер би на, а не ко ли ко ме се ци 
на кон ње го вог уби ства и ру ски кон зул у Би то љу, Рост ков ски.

Ру ски кон зу ли су ак тив но уче ство ва ли у до га ђа ји ма у Ста рој Ср би ји, шти-
те ћи ин те ре се срп ског на ро да под осман ском вла шћу. Ру си ја је има ла сво је 
кон зу ла те у При зре ну, Ми тро ви ци и Ска дру14. Отва ра ње ру ског кон зу ла та у 
Ми тро ви ци ни је те кло без про бле ма. На и ме, због те шког по ло жа ја у ко јем 
се на ла зио срп ски на род, Ср би ја је уви де ла да би отва ра ње кон зу ла та, ако не 
спре чи ло, ко ли ко-то ли ко убла жи ло стра да ње и ис тре бље ње Ср ба. Уви ђа ју ћи 
да су ње не, као и мо гућ но сти ње них кон зу ла ма ле, же ле ла је да за ин те ре су је 
по је ди не зе мље, пре све га Ру си ју, за отва ра ње кон зу ла та. Ру ском по сла ни ку 
у Ца ри гра ду, Ива ну Зи но вје ву, до пао се срп ски пред лог, али је од лу ку о отва-
ра њу кон зу ла та до но си ло Ми ни стар ство ино стра них де ла Ру си је. По чет ком 
XX ве ка си ту а ци ја у Ко сов ском ви ла је ту се све ви ше по гор ша ва ла, а по зна ти 
до га ђа ји из 1901. го ди не у Ко ла ши ну на гна ли су Ру си ју да све озбиљ ни је раз-
ми шља о отва ра њу кон зу ла та. Иде ја о отва ра њу ру ског кон зу ла та у ис точ ном 
де лу Ко сов ског ви ла је та и да ље је би ла ак ту ел на. Иако је у по чет ку би ло ре чи 
о отва ра њу кон зу ла та у При шти ни, од у ста ло се од те на ме ре из раз ло га што ју 
је би ло те шко ре а ли зо ва ти. Те жак за да так да се убе ди Ру си ја при пао је Сто ја-
ну Но ва ко ви ћу, ко ји је кроз ре ка пи ту ла ци ју до га ђа ја у Ста рој Ср би ји ука зао 
гро фу Лам здор фу на по тре бу отва ра ња кон зу ла та. Исто вре ме но, Но ва ко вић 
је ука зао на чи ње ни цу да би Ру си ја спре чи ла не са мо мно го број на зло де ла ко ја 
су вр ше на над срп ским ста нов ни штвом, већ би се сво јим при су ством уве ри ла 
у све ве ћу аги та ци ју ко ја је са за па да на ди ра ла у прав цу Ско пља и Вар дар ске 
до ли не15. На кон ко ла шин ских до га ђа ја из 1901. го ди не, уви де ло се да би 

12 М. Вој во дић, „При ли ке на Ко со ву и Ме то хи ји и по ли ти ка Ср би је 1881-1912“, у: М. Вој-
во дић, Ср би ја и Бал кан ско пи та ње (1875-1914), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2000, 47.

13 Б. Ђ. Ну шић, Ко со во, Па но ра ма, При шти на 2007, 161-162. 
14 С. Не дељ ко вић, „Ак тив но сти ру ских кон зу ла у Ста рој Ср би ји кра јем XIX и по чет ком 

XX ве ка“, у: Ба шти на, св. 12, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на – Ле по са вић 
2001, 165. 

15 В. Се ку лић, „Отва ра ње ру ског кон зу ла та у Ко сов ској Ми тро ви ци“, у: Ба шти на, св. 19, 
Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на – Ле по са вић 2005, 145-146. 
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Ми тро ви ца би ла по вољ ни је ме сто од При шти не. За раз ли ку од При шти не, 
Ми тро ви ца је има ла по вољ ни ји ге о стра те шки по ло жај, и, по ми шље њу Но ва-
ко ви ћа, осим тра ди ци је, све оста ло јој је ишло у при лог. 

Иако су с не стр пље њем оче ки ва ле отва ра ње ру ског кон зу ла та у Ми тро-
ви ци, срп ске ди пло ма те су стре пе ле од од лу ке г. Ви теа, ми ни стра фи нан си ја 
са ко јим су ра ни је има ле не га тив но ис ку ство16. На отва ра ње кон зу ла та, по-
ред нео д луч но сти ру ског ми ни стра фи нан си ја, ути ца ли су спо рост и окле-
ва ње тур ских ор га на, као и про ти вље ње Аустро у гар ске, ко ја је то сма тра ла 
пре пре ком за оства ре ње сво јих ци ље ва и да љег про до ра ка ју гу17.

На кон ду жег окле ва ња, ру ска вла да, а ка сни је и Пор та, одо бри ле су 
отва ра ње ру ског кон зу ла та у Ми тро ви ци, 7. ма ја 1902. го ди не. За пр вог кон-
зу ла име но ван је Гри го ри је Сте па но вич Шчер би на18. Име но ва њем Шчер би-
не ни је би ло ре ше но отва ра ње кон зу ла та јер су се то ме про ти ви ли Ар ба на-
си, ме ђу ко ји ма се ис ти цао Иса Бо ље ти нац, ко ји је јав но, пред мно го број ним 
ар ба на шким пр ва ци ма, из ја вљи вао да ће ра ди је по ги ну ти, не го до зво ли ти 
до ла зак ру ског кон зу ла19. На ова кво по на ша ње Ар ба на са ути ца ла је аустриј-
ска про па ган да у Ми тро ви ци и око ли ни. Њи хо во че сто ко ме ша ње и прет ње 
од ла га ли су до ла зак кон зу ла, ко ји је до шао у Ми тро ви цу по чет ком ја ну а ра 
1903. го ди не. Од луч ност и хра брост су осо би не ко је су кра си ле Шчер би ну 
и ко је су иза зи ва ле по до зре ње Ар ба на са, ко ји су у то вре ме одр жа ва ли раз не 
ску по ве у Ђа ко ви ци и код Луч ког мо ста, „ве зу ју ћи бе су“ и про ти ве ћи се ре-
фор ма ма про кла мо ва ним од стра не Пор те из но вем бра 1902. го ди не20.

Иако му је опа сност пре ти ла од стра не Ар ба на са, Шчер би на је био 
упо ран и ис тра јан у ис пу ње њу сво јих за да та ка. На че ста упо зо ре ња да му 
је жи вот угро жен од го ва рао је: „Ни сте ви Ср би срећ ни да ја по ги нем. Мо ја 
смрт до не ла би ва ма сло бо ду“21. При ли ком на па да Ар ба на са 17. мар та 1903. 

16 М. Вој во дић, „Фи нан си је Ср би је и на о ру жа ње вој ске – два нај зна чај ни ја пи та ња из 
про гра ма вла де Сто ја на Но ва ко ви ћа (1895-1896)“, у: М. Вој во дић, Пу те ви срп ске ди-
пло ма ти је, Clio, Бе о град 1999, 79-90. 

17 Д. Т. Ба та ко вић, „Анар хи ја и ге но цид над Ср би ма 1897-1912“, у: Ко со во и Ме то хи ја у 
срп ској исто ри ји, Бе о град 1989, 264. 

18 С. Не дељ ко вић, „Ак тив но сти ру ских кон зу ла у Ста рој Ср би ји кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка“, у: Ба шти на, св. 12, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на – Ле по са вић 
2001, 166. 

19 Б. Пе ру ни чић, Зу лу ми ага и бе го ва у Ко сов ском ви ла је ту, Но ва књи га, Бе о град 1989, 276. 
20 М. Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, СА НУ, 

Бе о град 1988, 417-420; С. Мар ти но вић, „Де цем бар ски и беч ки про грам ре фор ми у 
Тур ској 1902/1903. и став Ру си је пре ма Ал бан ци ма“, Обе леж ја, год. XV, бр. 3, НИ РО 
Је дин ство, При шти на 1985, 60-65. 

21 М. Ник шић, „Ста ње у Тур ској на Ко со ву и Ме то хи ји за вре ме по след ње де це ни је њи-
хо ве вла да ви не“, у: Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји 1852-1912, Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град 1988, 371. 
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го ди не на Ми тро ви цу, чи јом од бра ном је ко ман до вао Са ит-беј, по ги нуо је 
ве ли ки број на па да ча. Сма тра ју ћи да је глав ни кри вац за њи хо ву по ги би ју 
Шчер би на, на ње га је су тра дан, при ли ком оби ла ска по ло жа ја, пу ца но. Атен-
та тор је био Ибра хим, Ар ба нас из Гњи лан ске ка зе, ко ји је сво је де ло прав дао 
же љом за осве том по ги ну лог ро ђа ка22. Ра ње ни Шчер би на је на кон де се так 
да на, у но ћи из ме ђу 27. и 28. мар та под ле гао ра на ма, упр кос ан га жо ва њу 
ле ка ра из Бе о гра да, Со лу на и Ца ри гра да23. Иако је атен та тор осу ђен пр во 
на пет на ест го ди на ро би је, а на кон смр ти ру ског кон зу ла на смрт ну ка зну, 
ка сни је је по ми ло ван од стра не ру ског ца ра24.

Смрт ру ског кон зу ла пред ста вља ла је ве ли ки гу би так за срп ски на род 
у Ста рој Ср би ји. О ње му је би ло за бе ле же но и сле де ће: „По кој ни Шчер би-
на та ко је са вр ше но го во рио ал бан ски је зик. Ср би су га на ру ка ма но си ли, 
срп ске но ви не не пре ста но пи са ле о ње му. Из Ми тро ви це пи сао је у по чет ку 
да је та мо све мир но и да код Ту ра ка не опа жа ни ка кве озбиљ не уз не ми ре-
но сти. У дру гом пи сму већ се жа ли да ње гов по ло жај по ста је не сно сан услед 
ин три га. Шпи ју ни га, ве ли, на сва ком ко ра ку пра те, хва та ју пи сма ко ја ша ље 
ру ском по слан ству у Ца ри град и кон зу ли ма. Но, из ње го вих пи са ма ни је се 
мо гло ви де ти да је лич но у не кој опа сно сти или да се мо же ки ди са ти још и 
на ње гов жи вот. Ал бан це је де лио на му сли ма не и ка то ли ке. Му сли ма ни нај-
ви ше жи ве по се ли ма и с њи ма је Шчер би на увек био спо ко јан. За из вор зла 
сма трао је углав ном ка то ли ке, ко ји су ду ћан џи је, за на тли је, чи нов ни ци, уоп-
ште ва ро шко ста нов ни штво. Код ка то ли ка се ја вља нај ви ше не при ја тељ ство 
и мр жња. Не ма сум ње, пи сао је Шчер би на, да Ал бан ци ка то ли ци не ра де са-
мо стал но, но њих дру ги под ба да. Шчер би на ни је во лео Аустри ју и мно го је 
оп ту жи вао, иако је с Ру си јом у спо ра зу му“25. 

Ар ба на си су, ве ро ват но охра бре ни из о ста ја њем оштри је ре ак ци је Ру си-
је по во дом уби ства ње ног кон зу ла, на ста ви ли са до та да шњим де ло ва њем и 
сво јим за цр та ним пла но ви ма. Не ко ли ко ме се ци на кон уби ства Шчер би не, 
уби јен је и ру ски кон зул у Би то љу Рост ков ски. 

Иако је нај пре би ло са оп ште но да је Рост ков ски уби јен на ста ни ци, 
по сто ја ла је ин ди ци ја да се уби ство до го ди ло при ли ком ула ска у ва рош, 
и то од јед ног тур ског жан дар ма. Го во ри ло се да је Рост ков ски имао ку-
ћи цу у бли зи ни Би то ља и да при ли ком ула ска у град ни је ре као ло зин ку. 
У Ма ке до ни ји је ре во лу ци о нар ни по крет и да ље тра јао, ко мит ске че те су 

22 За ду жби не Ко со ва. Спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, Епар хи ја ра шко-при зрен ска, 
Бо го слов ски фа кул тет, При зрен – Бе о град 1987, 669.

23 Ца ри град ски гла сник, бр. 14, пе так 4. април 1903. 
24 М. Ник шић, „Ста ње у Тур ској на Ко со ву и Ме то хи ји за вре ме по след ње де це ни је њи-

хо ве вла да ви не“, у: Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји 1852-1912, Бе о град 1988, 371.
25 С. Мар ти но вић, Ру си ја и Бал кан с по себ ним освр том на Ал бан ско пи та ње, ИП Обе леж-

ја, Бе о град 2004, 130. 
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се на ла зи ле у уну тра шњо сти и на ме ра ва ле да от поч ну ак ци ју по сле же тве. 
Бу га ри су ши ри ли вест да је Ср би ја по др жа ва ла по крет, и то све са на ме-
ром да при до би ју за се бе што ве ћи број хри шћа на, ко је су Тур ци гле да ли 
са по до зре њем26.

Си ту а ци ја у Би тољ ском ви ла је ту се из да на у дан по гор ша ва ла. Од за-
ступ ни ка ви ла јет ског дра го ма на су се мо гле чу ти ве сти да ће се, због си ту-
а ци је у Би тољ ском ви ла је ту, уве сти ван ред но ста ње у Ко сов ском, Би тољ-
ском и Со лун ском ви ла је ту27. Те шко је би ло пра ти ти све до га ђа је у ко ји ма 
су хри шћа ни стра да ли, а ка мо ли их по пи са ти, на ро чи то због че стог пре ки да 
те ле граф ског са о бра ћа ја. Срп ски кон зул у Би то љу је че сто но ћу са те ра се 
кон зу ла та по сма трао по жа ре ко ји су го ре ли у око ли ни, де ша ва ња по ре дио 
са они ма из пе ри о да не ка да шњег би тољ ског кај ма ка ма Ибра хим-аге, по зна-
тог по на дим ку Ле ле мај ко, а зу лу ме и стра да ња са оним ко је су тр пе ли Ма ли 
Ра до ји ца и Ста ри Ву ја дин.

Стра да ње обич ног хри шћан ског ста нов ни штва ни је мо гло да има по-
сле ди це као уби ство ру ског кон зу ла Рост ков ског, не са мо у Би тољ ском ви-
ла је ту, не го у це лом европ ском де лу Осман ског цар ства, пре те ћи да иза зо ве 
но во гру пи са ње европ ских др жа ва. Нај по у зда ни је по дат ке о уби ству Рост-
ков ског има мо од Ми сир ко ва, учи те ља кон зу ло ве де це, ко ји се у коб ном тре-
нут ку на ла зио са њим у ко ли ма. На кон зу ла у по врат ку из по се те ма на сти ру 
Бу ко во, ко ји се на ла зио из над гра да, пу цао је зап ти ја ко ји је стра жа рио на 
ула ску у Би тољ. Ме так је по го дио кон зу ла у де сну ру ку, про био груд ни кош 
и ле ви ру кав ка пу та. По ре чи ма Ми сир ко ва, кон зул је, ви де ћи да зап ти ја ста-
вља ме так у цев упи тао шта то ра ди, али је би ло уза луд и ка сно. Ко чи јаш се 
од ве зао до кон зу ла та и оба ве стио их о не ми лом до га ђа ју. Ка сни је је утвр ђе-
но да је још је дан ме так ис па љен мр твом кон зу лу у по ти љак, ко ји је иза шао 
кроз гр ло, што ука зу је на пу ца ње из не по сред не бли зи не. Су тра дан је, уви-
ђа јем, утвр ђе но да је је дан ме так по го дио и ко ла, што је, по при зна њу са мих 
Ту ра ка, учи ње но с дру ге стра не. 

Ме ђу тим, Тур ци су твр ди ли да је кон зул по сле ни за по грд них ре чи 
упу ће них стра жа ру Ха ли ми ју, Ал бан цу на слу жби у тур ској вој сци, пу цао 
са 4 мет ка из ре вол ве ра, а на кон то га стра жар на ње га. На тврд ње да кон-
зул ни је но сио свој ре вол вер, од го во ри ли су да га је по зај мио од ко чи ја ша. 

26 АС, МИД, ПО, 1903, Ф-II, Д-IX, И/13, Ге не рал ни кон зу лат Кра ље ви не Ср би је у Со лу-
ну (Др Б. Ни ко лић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, 
Пов. бр. 704, 27. VII/9. VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. бр. 
129, стр. 272-273.

27 АС, МИД, ПП, 1903, Ј/1, Ге не рал ни кон зу лат Кра ље ви не Ср би је у Ско пљу (Дим. 
Дра га ше вић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, Пов. 
бр. 1089, 28. VII/10. VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. бр. 131, 
стр. 275. 
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Њи хо ву при чу опо вр га ва чи ње ни ца да ни су по сто ја ли тра го ви ме та ка ко ји 
су мо ра ли по сле про ма ша ја да за вр ше у стра жар ској ку ћи ци.

На кон уби ства кон зу ла, у Би тољ је из Ско пља, пре ко Ве ле са и При ле па, 
до шао г. Ман дел стам, ра ни ји за ступ ник ру ског кон зу ла та у Ско пљу, и за јед-
но са г. Кох ман ским, се кре та ром ру ског кон зу ла та, над зи рао ис тра гу. Иако 
је уби ца Ха лим твр дио да је пу цао тек на кон ис па ље них ме та ка из ре вол ве ра, 
ни је био убе дљив. Ру си су твр ди ли да по сто је још дво ји ца са у че сни ка ко ји 
су се на ла зи ли у ка ра у ли, док је тре ћи био иза ка ра у ле и пре свла чио ко шу љу. 
Без об зи ра на чи ње ни цу да су се сва тро ји ца на ла зи ли у за тво ру, Ру си су од-
луч но од би ја ли тур ски пред лог да им се су ди у обич ном гра ђан ском су ду и 
зах те ва ли да то чи ни вој ни суд. Ина че, го спо ђа Рост ков ски је вра ти ла сво је 
и му же вље во тур ско ор де ње и при ли ком по се те Хил ми-па ше, ко ји јој је по-
ну дио но вац, од го во ри ла да не про да је крв сво га му жа. Док су Ман дел стам 
и Кох ман ски оче ки ва ли смрт ну ка зну за по чи ни о це уби ства, го спо ђа Рост-
ков ски је твр ди ла да је за смрт ње ног му жа кри ва Ру си ја, због др жа ња по сле 
уби ства Шчер би не.

Сма тра ло се да су глав не окол но сти ко је су до ве ле до уби ства ру ског 
кон зу ла ра су ло тур ске др жа ве, не ди сци пли на у вој сци, ши ре ње тур ског фа-
на ти зма и не у спех ве ли ких си ла у спро во ђе њу ре фор ми. До га ђај ко ји је, по-
ред уби ства кон зу ла, обе ле жио ове про сто ре, је сте за у зи ма ње Кру ше ва од 
стра не чет ни ка, ко ји су на кон за ро бља ва ња од ре да вој ске од око 60 вој ни ка 
за па ли ли ко нак и по шту. Иако су из Ско пља пре ко Ве ле са и При ле па би ла 
упу ће на три та бо ра вој ске, до су ко ба са чет ни ци ма ни је до шло.

Ман дел стам је твр дио да „це ло ку пан рад Тур ске на уво ђе њу ре фор-
ми и на чин на ко ји је он во ђен сма тра као на ро чи то уде ше но иза зи ва ње 
хри шћа на на от пор; пред став ни ци вла сти у оном ви ла је ту нај о бич ни ји су 
раз бој ни ци чи ји је ста ре ши на Хил ми-па ша у ко га су то ли ке на де по ла га-
не“. На пу то ва њи ма са аустро у гар ским кон зу лом Па ром, Ман дел стам се 
уве рио у зу лу ме ко ји су вр ше ни од стра не вла сти, вој ске и ба ши бо зу ка 
над хри шћан ским ста нов ни штвом и из ра зио на ду у збли жа ва ње Ср ба и 
Бу га ра28. 

На кон сла ња де пе ше сул та на Аб дул Ха ми да ру ској вла ди, у ко јој се из ра-
жа ва ју во ља и спрем ност на сва ки ком про мис, Зи но вјев ни је до био ни ка кве 
ин струк ци је из Пе тро гра да, осим зах те ва да се по чи ни о ци зло чи на нај стро-
же ка зне и да се без од ла га ња пре ду зму нај е нер гич ни је ме ре ко ји ма би се 
за вео ред. По пу стљи вост Зи но вје ва и ње го во ми ро љу би во др жа ње ишли су 

28 Ар хив СА НУ, Остав шти на Ми ха и ла Ри сти ћа, бр. 14243, Кон зу лат Кра ље ви не Ср би је 
у Би то љу (Ми ха и ло Г. Ри стић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у 
Бе о гра ду, ПП бр. 505, 29. VII/11. VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. 
I, док. бр. 133, стр. 276-286. 



Руске дипломате на удару атентатора у Косовском и Битољском вилајету... 137

на ру ку Евро пи и знат но се од ра зи ли на ак ци је ко ми та ко ји су ра чу на ли на 
за о штра ва ње ру ско-тур ских од но са, на ро чи то по сле уби ства Рост ков ског. 
На кон та квог ру ског ста ва, Тур ци су мо гли да сво је сна ге усме ре на гу ше ње 
уста на ка, не са мо у Би тољ ском ви ла је ту, не го и у це лој Ма ке до ни ји. Си ту а-
ци јом ни су би ли за до вољ ни ни Нем ци, из раз ло га што се же ле зни цом, ко ја 
се на ла зи ла у ру ка ма њи хо вих ка пи та ли ста, ни је нор мал но од ви јао са о бра-
ћај, па је за то од Пор те зах те ва но да се уве ду све ме ре за шти те ко ји ма би се 
са о бра ћај нор ма ли зо вао.

У та квим окол но сти ма је сме њен би тољ ски ва ли ја, на чи је ме сто је до-
шао Хам зи-беј, др жав ни са вет ник. Пор та је ам ба са да ма по сла ла де пе шу до-
би је ну од Хил ми-па ше у ко јој се ука зу је на по гор ша ње си ту а ци је и ши ре ње 
устан ка на Со лун ски ви ла јет, су коб и по раз Бу га ра, али не и на не ки озби љан 
успех Тур ске29. 

Ми ха и ло Ри стић је по се тио Хил ми-па шу у Би то љу и ту за те као ен гле-
ског кон зу ла Мак Гре го ра. Од Хил ми-па ше, ко ји је био за у зет дик ти ра њем 
де пе ше ко ја се од но си ла на раз го вор са г. Ман дел ста мом, по во дом зах те-
ва за од ла га ње из вр ше ња пре су де, Ри стић је са знао за од лу ку вој ног су да 
ко јом се уби це осу ђу ју на ка зну ве ша ња и то на ме сту на ко јем је уби јен 
кон зул, као и да се „пре су да мо жда у овом тре нут ку из вр шу је“. На кон тог 
раз го во ра Ри стић је оти шао у ру ски кон зу лат, код Ман дел ста ма, ко ји ни-
је био ин фор ми сан о из вр ше њу пре су де. По сле из ра жа ва ња за до вољ ства 
због пре су де, био је не за до во љан бр зи ном ко јом је она до не та. Та ко ђе, ни је 
хтео да се ода зо ве по зи ву Хил ми-па ше и са Кох ман ским при су ству је из вр-
ше њу пре су де. Пре су дом је би ла из ре че на смрт на ка зна уби ци Ха ли му и 
дру гом жан да ру, ко ји га ни је спре чио у то ме. Тре ћи жан дар је осу ђен на 
15 го ди на ро би је, док је че твр ти, за хва љу ју ћи ан га жо ва њу ру ског кон зу ла, 
ко ји је сма трао да ни је крив, осло бо ђен. Те фик, фе њер џи ја, ко ји је био на 
ли цу ме ста, осу ђен је на пет го ди на ро би је, због ла жног све до че ња, док су 
дво ји ци офи ци ра ума ње ни чи но ви. По ред ових, ди рект них уче сни ка, не по-
сред ну од го вор ност за овај зло чин сно си ли су и Азис-па ша беј, ко ман дант 
ви ла јет ске жан дар ме ри је, за тим ко ман дант би тољ ског жан дар ме риј ског та-
бо ра и ко ман дир че те ко јој је при па дао уби ца Ха лим. Сви су би ли сме ње ни 
с по ло жа ја. Ипак, Ри за је ус пео да са чу ва чин, али је осу ђен на сур гун (про-
гон). По је ди ни хри шћа ни, упла ше ни за сво ју бу дућ ност, ишли су да гле да ју 
обе ше не, док се од ста ри јих љу ди мо гло чу ти да је про шло 34 го ди не од 
из вр ше ња прет ход не смрт не ка зне над крив цем. За ста ве жа ло сти су, по ред 
ру ског, би ле ис так ну те још и на срп ском и аустро у гар ском кон зу ла ту, као 

29 АС, МИД, ПО, 1904, Ф-VI, Д-III, По слан ство Кра ље ви не Ср би је у Ца ри гра ду (Ј. 
Хри стић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, Пов. бр. 
810, 30. VII/12. VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. бр.135, 
стр. 287-288. 
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и на бу гар ској тр го вач кој аген ци ји, и то од да на уби ства Рост ков ског. На 
оста лим кон зу ла ти ма би ла је ис так ну та за ста ва са мо три да на. Ру ски кон зул 
је зах те вао да вој ни суд до не се од лу ку о пра вед но сти Рост ков ског, да се 
по твр ди да ни је гр дио, ша ма рао ни пу цао, да је са мо зах те вао да бу де по-
здра вљен, а уме сто по здра ва био је уби јен. Ман дел стам је био не за до во љан 
у по гле ду др жа ња ам ба са до ра Ве ли ких си ла, на ро чи то аустро у гар ског, ко ји 
је, по ње му, био упла шен30.

Иако је на Пор ти и у вој нич ким кру го ви ма по сто ја ло уве ре ње да би се 
уста нак мо гао угу ши ти за крат ко вре ме, Тур ци су за зи ра ли од да љег ис хо да 
и по сле ди ца. Би ло је ја сно да се Евро па, ко ја је пре пу сти ла Тур ској да ре ши 
ово пи та ње, и чак јој са ве то ва ла да се оштро об ра чу на са уста ни ци ма, не ће 
уме ша ти, на ро чи то по сле уби ства Рост ков ског. Сва ка ко, Евро па се не би 
за до во љи ла са мо при вид ним ми ром, не го је зах те ва ла да се ус по ста ви ред 
ко јим би се га ран то ва ла оп шта си гур ност. У по је ди ним ка би не ти ма Ве ли ких 
си ла го во ри ло се о пред у зи ма њу за јед нич ких ко ра ка у спро во ђе њу ре фор ми. 
Ка ко за ми шље ни ру ски и аустро у гар ски план ни је ви ше од го ва рао ствар-
ној си ту а ци ји на те ре ну, сма тра ло се да ће уче шће по овом пи та њу узе ти 
све Ве ли ке си ле. За то су и срп ске ди пло ма те пред ла га ле да се име ну је је дан 
њи хов пред став ник, ко ји би, по већ до би је ним ин струк ци ја ма вла де, при пре-
мио те рен за ис пу ње ње срп ских зах те ва. Ово је ра ђе но с ци љем да се па ри ра 
Бу гар ској, ко ја ви ше не би би ла је ди на бал кан ска др жа ва ко ја за сту па пред 
Евро пом ин те ре се хри шћан ског ста нов ни штва. Исто вре ме но, пред став ни-
ци стра них ам ба са да су зах те ва ли од Пор те да се пре ду зму све ме ре за за во-
ђе ње ре да и обез бе ди си гур ност стра ним кон зу ли ма и њи хо вим по да ни ци ма, 
по себ но у Би то љу. Та ко ђе се зах те ва ло да се устан ци угу ше по мо ћу вој ске 
и не вр ше ре пре са ли је над мир ним ста нов ни штвом, као и да се не до зво ли 
по де ла оруж ја му сли ман ском жи вљу ко је је има ло та кве зах те ве. Ве сти ко је 
су до ла зи ле из фран цу ске и ен гле ске ам ба са де ука зи ва ле су на по ти ски ва ње 
Бу га ра од стра не Ту ра ка из Кру ше ва, као на пр ви озби љан успех тур ске вој-
ске у прет ход них 10-15 да на. Ру ска ам ба са да је рас по ла га ла ве сти ма да је у 
При ле пу до шло до озбиљ них су ко ба из ме ђу Бу га ра и тур ске вој ске, док је је-
дан стра ни до пи сник ја вљао да су Бу га ри уби ли ско ро све тур ске ста ре ши не, 
као и пред став ни ке ди рек ци је мо но по ла ду ва на и упра ве јав них при хо да31.

30 АСА НУ, Остав шти на Ми ха и ла Ри сти ћа, бр. 14243, Кон зу лат Кра ље ви не Ср би је у Би-
то љу (Мих. Ри стић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, 
ПП № 525, 2./15. VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. 148, стр. 
304-310.

31 АС, МИД, ПО, 1904, Ф-VI, Д-II, По слан ство Кра ље ви не Ср би је у Ца ри гра ду (Ј. Ф. 
Хри стић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, Пов. бр. 
822, 1/14. VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. бр. 140, стр. 
293-296.
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О си ту а ци ји у европ ском де лу Осман ског цар ства се раз го ва ра ло и у 
Бер ли ну и до шло до за кључ ка да, по што је Пор та ка зни ла по чи ни о це уби-
ства и са у че сни ке, а за хва љу ју ћи стр пље њу Ру си је, атен тат не ће иза зва ти 
не ке ве ли ке по сле ди це и до ве сти до пре ки да мир но доп ских од но са Ве ли-
ких си ла. По во дом овог пи та ња и гроф Лам здорф је раз го ва рао са не мач ким 
по сла ни ком у Пе тро гра ду и из ја вио да се Ру си ја не би про ти ви ла го ми ла-
њу ве ћег кон ти ген та тру па на бу гар ској гра ни ци ра ди кон тро ле пре ла за и 
упа да на ње ну те ри то ри ју. Ру си ји ни је ишло у при лог за о штра ва ње од но са 
на Бал ка ну због за у зе то сти у ис точ ној Ази ји, јер сва ко ње но ан га жо ва ње на 
Бал кан ском по лу о стр ву Ја пан је био спре ман да зло у по тре би и на пад не је32.

Пра ви тељ стве ни Вје сник, слу жбе ни лист ру ске вла де, об ја вио је те ле-
грам гро фа Лам здор фа упу ћен ру ском ам ба са до ру у Ца ри гра ду, из ко јег се 
за кљу чу је да је до шло до про ме не кур са спољ не по ли ти ке Ру си је на ко ји су 
ути ца ли до га ђа ји у Осман ском цар ству и, ве ро ват но, уби ство ње ног кон зу-
ла у Би то љу. За ми ро љу би ву ру ску по ли ти ку је из гле да ло да су ис цр пе на сва 
сред ства ко ји ма би се ре ши ли про бле ми мир ним пу тем. Ис точ но пи та ње, у 
чи је је ре ша ва ње Ру си ја би ла укљу че на од Бер лин ског кон гре са, сре ди ном 
пр ве де це ни је XX ве ка ула зи ло је у сво ју по след њу фа зу. Та ко ђе се из те-
ле гра ма гро фа Лам здор фа мо гло за кљу чи ти да сви по ку ша ји Тур ске, из ви-
ње ња и са жа ље ња због уби ства кон зу ла, ни су би ли до вољ на са тис фак ци ја за 
Ру си ју, јер је гроф уочио раз ли ку из ме ђу уби ства Шчер би не и Рост ков ског. 
По ње му, пр вог је убио Ар ба нас за вре ме по бу не про тив тур ске др жа ве, а 
дру гог, на др зак на чин, пред став ник тур ских ор га на. Исто вре ме но, би ло је 
са оп ште но ру ском ам ба са до ру у Ца ри гра ду да ће из Се ва сто по ља би ти упу-
ћен је дан од ред рат них бро до ва из Цр ног мо ра у тур ске во де33.

Иако се сма тра ло да је пи та ње уби ства кон зу ла за вр ше но на кон број них 
из ви ње ња упу ће них пред став ни ци ма ру ске вла де, нео че ки ва но се про ши ри-
ла вест да је ру ској фло ти на ре ђе но да кре не у тур ске во де. Тур ски ми ни стар 
ино стра них де ла у Ца ри гра ду, Те фик-па ша, не ги рао је ове ве сти, а са др жи ну 
де пе ше о на ме ри ру ске фло те обра зло жио као ре дов ну го ди шњу ве жбу по-
мор ских сна га. От прав ник по сло ва Ру си је у Ца ри гра ду, Зи но вјев, ни је мно го 
го во рио о пла ну ру ске фло те, на ро чи то по сле јав ног из но ше ња не ких ње го-
вих ста во ва од стра не срп ског ми ни стар ства, али је са мо ука зао на то да се 
фло та не ће ниг де ис кр ца ти и да не ма ју не при ја тељ ски став. Та ко ђе, Зи но вјев 

32 АС, МИД, ПО, 1904, Ф-VI, Д-II, И/34, По слан ство Кра ље ви не Ср би је у Бер ли ну (М. 
Ј. Ми ли ће вић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, Пов. бр. 155, 
1/14 VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. бр. 141, стр. 296-297.

33 АС, МИД, ПО, 1904, Ф-VI, Д-III, И/89, По слан ство Кра ље ви не Ср би је у Пе тро гра ду 
(Др М. Спа лај ко вић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, 
пов. бр. 123, 2/15. ју ли 1904; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. 145, стр. 
301-303. 
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је по твр дио да су не ки ру ски зах те ви упу ће ни Тур ској ста ри, на кон уби ства 
Шчер би не, али су по ста ли по но во ак ту ел ни на кон уби ства Рост ков ског, и 
њи хо во ре ша ва ње се оче ки ва ло у што кра ћем ро ку. Са гле да ва ње чи ње ни ца и 
др жа ње Ру си је, као и од лу ка о де мон стра ци ји фло те, мо же се схва ти ти дво ја-
ко: као опо ме на му сли ман ском ста нов ни штву и као за до во ље ње ру ског јав-
ног мње ња и по но са34. И у не мач ком Ми ни стар ству ино стра них де ла су ми-
сли ли да је ак ци ја ру ске фло те же ља за за до во ље њем јав ног мње ња35.

По сле сла ња ру ске цр но мор ске фло те у осман ске во де до шло је до за јед-
нич ке ак ци је ру ске и аустро у гар ске ди пло ма ти је, ка да је Аустро у гар ска по др-
жа ла зах те ве Ру си је, и чак из не ла исте. То је усле ди ло на кон оби ла ска Ко сов-
ског ви ла је та од стра не ру ског и аустро у гар ског кон зу ла. За јед нич ка ак ци ја 
би ла је ди рект но у су прот но сти са оче ки ва њи ма и ми шље њи ма по је ди них срп-
ских ди пло ма та, ко ји су сма тра ли да уго вор из ме ђу ове две др жа ве о за јед нич-
ком де ло ва њу на Бал ка ну не ће ду го по тра ја ти. Пра ву ко рист из ове ак ци је, иако 
је на из глед Ру си ја би ла на до бит ку, оства ри ва ла је Аустро у гар ска. На тај на чин 
њој је Ру си ја фак тич ки при зна ла пра во де ло ва ња на те ре ну, оно пра во ко је је 
она ду го чу ва ла за се бе. Исто вре ме но, по крет ру ске цр но мор ске фло те иза звао 
је опреч не ста во ве, код не ких чак и под сме шљи ве, на ро чи то ве за не за из го вор 
Ру си је. Она је по крет сво је фло те прав да ла по др шком ди пло мат ској ак ци ји, 
што зна чи да је на сто ја ла да из ву че што ви ше ко ри сти од уби ства Рост ков ског. 
Про тив ни ци те ак ци је го во ри ли су да се ти ме не по сти же ни шта, да се са мо још 
ви ше ла жно охра бру ју уста ни ци, а с дру ге стра не, под сти че се му сли ман ски фа-
на ти зам, ко ји ће си ту а ци ју у Ко сов ском ви ла је ту учи ни ти још го ром36.

Осман ско цар ство се, пре не го што је до би ло ру ске зах те ве, оба ве за ло 
да ће исте из вр ши ти. Као по твр да да тих обе ћа ња је обра ћа ње Пор те бел-
гиј ској вла ди, с мол бом за сла њем че ти ри офи ци ра за ре ор га ни за ци ју жан-
дар ме ри је. На кон што је Пор та по ка за ла озбиљ ну на ме ру да ис пу ни ру ске 
зах те ве, оче ки вао се по вра так ру ске фло те, ко ји би оправ дао ве ро ва ње у ми-
ро љу би ву ру ску по ли ти ку. У су прот ном, не по вла че ње фло те би се схва ти ло 
као озбиљ на прет ња ра том Тур ској37.

34 АС, МИД, ПО, 1903, Ф-III, Д-I, И/16, По слан ство Кра ље ви не Ср би је у Ца ри гра ду 
(Ј. Хри стић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, Пов. бр. 
841, 5/18. VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док.153, стр. 317-319. 

35 АС, МИД, ПО, 1903, Ф-IV, Д-II, И/2, По слан ство Кра ље ви не Ср би је у Бер ли ну (М. В. 
Ра ду ло вић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, Пов. 161, 
9/22. VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. 173, стр. 355. 

36 АС, МИД, ПО, 1904, Ф-VI, Д-III, пов. бр. 1798, По слан ство Кра ље ви не Ср би је у Тур ској – 
Ца ри град (Ј. Ф. Хри стић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, 
Пов. бр. 851, 7/20. VI II; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. 162, стр. 329-331. 

37 АС, МИД, ПО, 1903, Ф-III, Д-I, И/16, По слан ство Кра ље ви не Ср би је у Ца ри гра ду 
(Ј. Ф. Хри стић) – Ми ни стар ству ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је у Бе о гра ду, Пов. бр. 
863, 9./22. VI II 1903; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци, књ. I, св. I, док. 174, стр. 356-357.
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Ve sna Zar ko vić 

RUS SIAN dI PLO mATS IN THE AT TACK OF  
AS SAS SI NA TORS IN KO SO vO ANd bI TOLJ vIL LAYET 

AT THE bE GIN NING OF THE 20TH CEN TURY

Sum mary

Anarchy and law les sness, as per the aut hor’s vi ew, which we re ru ling in 
Osman’s Em pi re at the end of the 19th and at the be gin ning of the 20th cen tury, we re 
the ba sic fe a tu res of this sta te at its end. This phe no me non was espe ci ally pre sent in 
the are as in ha bi ted by the Al ba ni ans, espe ci ally in Old Ser bia, and less in Ma ce do-
nia. The Al ba ni ans by the ir ac ti vi ti es re pre sen ted a ba sic fac tor of law les sness, which 
re flec ted it self eit her in non-obe di en ce to ward Tur kish aut ho ri ti es or in the exe cu-
ti ons of vi o len ce to ward ot her pe o ple. The mem bers of Bal kan Chri stian sta tes had 
espe ci ally been ex po sed to op pres si ons, in which the Al ba ni ans saw ba sic thre at to 
the sur vi val of Tur kish sta te, and the ir pri vi le ged po si tion. Fa ced with everyday op-
pres si ons, Chri stian pe o ples in Euro pean part of Osman’s Em pi re we re se ar ching 
for the pro tec tion eit her with the ir ori gi na te sta tes or gre at po wers, which tried to 
en lar ge the sphe re of the ir in flu en ce, and ma ke the ir in te rests co me true by in vol-
ving in to the events in Bal kan. By ope ning of con su la tes, gre at po wers we re pre sent 
on the spot, and the ir con suls re por ted to the ir go vern ments im me di a tely on the 
sta te in this part of Osman’s Em pi re. Furt her mo re, due to the men ti o ned, as the 
aut hor sta tes, the Al ba ni ans saw in con suls, abo ve all of Bal kan sta tes, and Rus sia 
as well, which had been a long ti me the only pro tec tor of the Chri sti ans in Bal kan, 
a gre at ob stac le in the ir aims re a li za tion, so that they we re su bject to at tacks of the 
Al ba nian fa na tism. Alt ho ugh pro tec ted by dif fe rent con ven ti ons, con suls we re ex-
po sed to per ma nent thre ats, from which they had been pro tec ted rat her by the ir 
per so nal co u ra ge than di plo ma tic im mu nity. The po si tion of Ser bian and Rus sian 
con suls was espe ci ally dif fi cult. The as sas si na tion of Lu ka Ma rin ko vić, the first Ser-
bian con so le in Pri sti ne, te sti fi es the men ti o ned al le ga tion. He was not the only con-
sul vic tim of Al ba nian fa na tism, and Tur kish in dul gen ce to ward them. Du ring 1903, 
two of Rus sian con suls we re mor tally died: Gri go ri je Ste pa no vič Ščer bi na in Ko sov-
ska Mi tro vi ca and Alek san dar Ar ka di je vič Rost kov ski in Bi tolj. Both of them we re 
the vic tims of the Al ba ni ans, Ščer bi na was kil led by the ar med ci vi lian, whi le Rost-
kov ski was kil led by Tur kish gen dar me on duty. The as sas si na tion of Rost kov ski, 
which fol lo wed fi ve months af ter the one in Ko sov ska Mi tro vi ca, was the con se qu-
en ce, as many pe o ple say, of much too mild re ac tion of Rus sia af ter the as sas si na tion 
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of Ščer bi na. Busy with the events in the East, and ex pe ri en ced with the first as sas si-
na tion, the re ac tion of Rus sian af ter the as sas si na tion of Rost kov ski, was re sol ved to 
the de mon stra tion of for ce of its Black sea fle et. The Austria-Hun gary had ma de use 
of the se events, which by the ir con tracts with Rus sia le ga li sed its pre sen ce in Bal kan.

Key words: Rus sian con suls, G. Ščer bi na, A.A. Rost kov ski, Old Ser bia, Ma ce do-
nia, Osman’s Em pi re. 

Рад је пре дат 3. апри ла 2012. 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.



Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ*

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА О СТРА ДА ЊУ  
СР БА У НО ВОМ ПА ЗА РУ КАО ПО СЛЕ ДИ ЦИ 

ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ  
1941. ГО ДИ НЕ**

Ап стракт: У ра ду се пре зен ту је шест до ку ме на та. Че ти ри до ку мен та 
из лич ног фон да Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа, по хра ње ног у Исто риј ском ар хи-
ву Кра ље ва, је дан до ку мент из Ар хи ва Ср би је у Же ле зни ку из фон да Ко-
ме са ри ја та за из бе гли це, од но сно је дан из Ар хи ва Вој но и сто риј ског ин-
сти ту та, свр ста ног у Не ди ће ву ар хи ву. Ова до ку мен та по свом са др жа ју 
и ра зно вр сно сти чи ње ни ца ко је ну де ис тра жи ва чу, пру жа ју при ли ку да се 
све о бу хват но са гле да те шка си ту а ци ја у ко јој се на ла зи ло срп ско ста нов-
ни штво Но вог Па за ра кра јем 1941. го ди не, као и да се схва те узро ци, уоче 
ви нов ни ци и ре ги стру ју по сле ди це стра да ња срп ског ста нов ни штва.

Кључ не ре чи: Ср би, Но ви Па зар, Де жев ски срез, ре пре са ли је, му сли-
ма ни, Ал бан ци, чет ни ци.

Бур на де ша ва ња у око ли ни Но вог Па за ра и Ра шке то ком дру ге по ло ви-
не 1941. го ди не оста ви ла су упе ча тљив траг на исто риј ски раз вој овог про-
сто ра. Оку па ци ја, без на ђе гра ђан ског ра та, ет нич ки су ко би, глад, бо ле сти и 
не ма шти на, учи ни ли су жи вот не под но шљи вим и про у зро ко ва ли зна чај не де-
мо граф ске по сле ди це1. Нај ве ћи при ти сак је осе ти ло срп ско ста нов ни штво. 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на /Ле по са вић, mziv-
ko vickv@gmail.c

** 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 ору жа ним су ко би ма, или од ма зда ма су прот ста вље них стра на, стра да ло је укуп но 
893 ли ца, тј. 705 са про сто ра Де жев ског сре за и 188 ли ца ко ја су по ре клом би ла из 
дру гих кра је ва Ср би је. Из Де жев ског сре за на ста да ло је 490 Ср ба (81 из Но вог Па за-
ра – 35 Ср ба је по ги ну ло то ком Април ског ра та – и 409 из уну тра шњо сти), од но сно 
215 му сли ма на (53 из Но вог Па за ра и 162 из уну тра шњо сти). Од овог бро ја у са мим
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Си ту а ци ја је по себ но би ла те шка у Де жев ском сре зу, од но сно ње го вом ад-
ми ни стра тив ном цен тру, Но вом Па за ру2. По сле ка пи ту ла ци је Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, овај про стор је остао у окви ри ма оку пи ра не Ср би је, али су уз 
одо бре ње не мач ких вла сти сре ску упра ву на свим ни во и ма пре у зе ли пред-
став ни ци ал бан ске ма њи не. Ал бан ски ре жим је имао ја ку по др шку у ал бан-
ским ко ла бо ра ци о ни сти ма са Ко со ва и Ме то хи је, по го то во из Ко сов ске 
Ми тро ви це и Пе ћи. Од кра ја апри ла по чи ње ши ка ни ра ње, пљач ка ње, при-
нуд но ра се ља ва ње и уби ја ње Ср ба у Но вом Па за ру, ко је ће уз кра ће пре ки де 
по тра ја ти све до пр вих да на де цем бра 1941. го ди не. Ка рак те ри стич но је да 
се при ти сак на Ср бе у гра ду по ве ћа вао са ши ре њем су ко ба у уну тра шњо сти 
Де жев ског сре за, од но сно окол ним сре зо ви ма (Сту де нич ком и Ко сов ско-
ми тро вач ком), иако они ни су има ли ни ка квог уде ла у њи ма. Што су ет нич ки 
су ко би би ли обим ни ји, ре пре са ли је над срп ским ста нов ни штвом Но вог Па-
за ра су би ле су ро ви је. Ре пре са ли је је пра ти ла по ја ва гла ди и ши ре ње за ра зних 
бо ле сти. Сто га се кра јем 1941. го ди не пре о ста ли део срп ског жи вља из Но-
вог Па за ра на ла зио на гра ни ци ег зи стен ци је. У сво јој ан ти срп ској по ли ти ци 

 ору жа ним су ко би ма по ги ну ло је 119 Ср ба (7 из Но вог Па за ра и 112 из уну тра шњо-
сти) и 125 му сли ма на (51 из Но вог Па за ра и 74 из уну тра шњо сти). Укуп но 244 бор ца 
би ло је са про сто ра Де жев ског сре за. Том бро ју би тре ба ло до да ти и 188 при пад ни-
ка ра зних је ди ни ца чи је је пре би ва ли ште пре су ко ба 1941. год. би ло ван Де жев ског 
сре за. Ме ђу њи ма је по ги ну ло 144 Ал бан ца са Ко со ва и Ме то хи је, 25 му сли ма на и 
19 Ср ба из дру гих де ло ва Сан џа ка и Ко сов ско-ми тро вач ког окру га. То ком ра зних 
ак ци ја од ма зде над ци вил ним ста нов ни штвом уби је но је 461 ли це. Ме ђу стра да ли ма 
је би ло 394 при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (47 из Но вог Па за ра и 324 из уну тра-
шњо сти), као и 90 му сли ма на (2 из Но вог Па за ра и 88 са се ла). Ви де ти: М. Ра до вић, 
Људ ске и ма те ри јал не жр тве Но вог Па за ра и Де жев ског сре за у Дру гом свет ском ра ту, 
Но ви Па зар, 1994, 54–58.

2 Де жев ски срез је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји био део Зет ске ба но ви не, да би по сле оку-
па ци је био при по јен Дрин ској ба но ви ни. Ав гу ста 1941. год. Де жев ски срез је укљу-
чен у Ко сов ско-ми тро вач ки округ, ко ји је у окви ру Дрин ске ба но ви не имао по се бан 
ста тус. Де жев ски срез се на за па ду гра ни чио са Сје нич ким сре зом, на ју гу са об ла шћу 
Шта вич ког (око ли на Ту ти на) сре за, на ис то ку са Ко сов ско-ми тро вач ким сре зом и на 
се ве ру са Сту де нич ким (око ли на Ра шке) сре зом. Го ди не 1941. срез је об у хва тао по-
вр ши ну од 1.076 км², на ко јој се на ла зи ло 11 оп шти на са укуп но 299 на се ља. Ад ми ни-
стра тив ни и по ли тич ки цен тар је био град Но ви Па зар. На про сто ру сре за је пред рат 
жи ве ло 52.172 ста нов ни ка, уз про сеч ну гу сти ну на се ље но сти од 39 ста нов ни ка по км². 
Ста нов ни штво су чи ни ли Ср би, ко јих је би ло 55%, и му сли ман ско ста нов ни штво, ко је 
је чи ни ло 45%. Ме ђу тим, му сли ма ни су би ли ап со лут на ве ћи на у Но вом Па за ру, од но-
сно од 12.073 ме шта на би ло их је ви ше од 75%. Ви де ти: Исто риј ски ар хив Но ви Па зар 
(у да љем де лу тек ста ИАНП), фонд 285, Збир ка хро ни ка, Ме мо ран дум Крај ско ман да-
ту ре 838 окру га Ко сов ско-ми тро вач ког од 10.01.1942. го ди не, при лог 9; ИАНП, фонд 
285, Збир ка хро ни ка, Ме мо ран дум Крај ско ман да ту ре 838 окру га Ко сов ско-ми тро вач-
ког од 10.01.1942. го ди не, 8; М. Ра до вић, нав. де ло, 15–16; Б. Пе тра но вић, Ср би ја у 
Дру гом свет ском ра ту, Бе о град, 1992, 136, 245. 
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ал бан ска власт је има ла и по др шку јед ног де ла му сли ма на3, пре све га из ре до-
ва не ка да шњих фе у дал них ве ле по сед ни ка. С дру ге стра не, и му сли ман ско ста-
нов ни штво је би ло под ве ли ким при ти ском ал бан ског ре жи ма због по ли ти ке 
на сил не ал ба ни за ци је4. 

Не мач ке је ди ни це су за у зе ле Но ви Па зар 16. апри ла 1941. го ди не, док их 
је на ули ца ма гра да по здра вља ло из ме ђу 2000–3000 гра ђа на, ве ли ком ве ћи-
ном му сли ма на. Као што је већ ре че но, Нем ци су у Но вом Па за ру ин ста ли-
ра ли но ву про ал бан ску власт. Пр ва лич ност но вог ре жи ма био је бив ши тур-
ски офи цир, пред рат ни бо га ти тр го вац и на род ни по сла ник у ју го сло вен ском 
пар ла мен ту, члан Џе ми је та и нај у жег ру ко вод ства Ал бан ског на ци о нал ног 
ко ми те та, Ал ба нац Аћиф Ха џи ах ме то вић Бљу та – моћ на по ли тич ка фи гу ра 
ко ја је обе ле жи ла исто ри ју ових кра је ва пр ве по ло ви не 20. ве ка. Ње го ва пр ва 
ме ра би ло је спро во ђе ње пот пу не лу стра ци је срп ских ка дро ва из свих јав них 
сре ских и оп штин ских ин сти ту ци ја. Тре ба ло би на по ме ну ти да су у њи ма до 
та да ис кљу чи во Ср би за у зи ма ли во де ће по ло жа је. На сво јим рад ним ме сти ма 
оста ло је са мо не ко ли ко ни жих чи нов ни ка. За ме ни ли су их Ал бан ци и му сли-
ма ни. Ова ква прак са је при ме ње на у свим оп шти на ма Де жев ског сре за, што 
ће ка сни је про у зро ко ва ти ве ли ке про бле ме5. Та ко је от по чео при ти сак на 
срп ско ста нов ни штво у гра ду. Из вр шна власт се осла ња ла на од ре де Ал бан ске 

3 Тре ба ло би на по ме ну ти да се под тер ми ном „му сли ма ни“ под ра зу ме ва ју три ен ти те-
та у Де жев ском сре зу: му сли ма ни сло вен ског по ре кла, од но сно да на шњи Бо шња ци, 
Тур ци и Ал бан ци. Ал бан це су чи ни ли при пад ни ци пле ме на Кли мен та, Ку ча, Шкри-
је ља, Ља ја, Хо та, Ша ља, Ђе ре ка ра итд., ко ји су би ли на се ље ни углав ном на Пе ште ру 
и не што ма ло у Но вом Па за ру. У ап со лут ној ве ћи ни су би ли му сли ма ни сло вен ског 
по ре кла. У да љем де лу тек ста тер мин „му сли ман“ ће би ти упо тре бља ван да озна чи му-
сли ма не сло вен ског по ре кла и ма ло број не Тур ке.

4 Ал ба ни за ци ја му сли ман ског ста нов ни штва је от по че ла од пр вих да на оку па ци је. Свр ха 
овог про це са би ла је да се ре ши про блем ма лог бро ја Ал ба на ца у сре зу та ко што ће се 
сви му сли ма ни пред ста ви ти као ал бан ски жи ваљ. На тај на чин би Ал бан ци по ста ли ве-
ћи на и има ли јак ар гу мент за из два ја ње Де жев ског сре за из Ср би је. Сто га је му сли ма-
ни ма на ре ђе но да но се ћу ла фе (ке че) уме сто фе со ва, да про ме не сво ја пре зи ме на да би 
се од стра нио за вр ше так –ић, да ша љу де цу у шко ле на ал бан ском је зи ку, да на сво јим 
ку ћа ма ис так ну ал бан ску за ста ву, да име на сво јих фир ми и рад њи на пи шу на ал бан-
ском, итд. Та ко ђе, цео Но ви Па зар је био ис ки ћен ал бан ским за ста ва ма, кар та ма Ве-
ли ке Ал ба ни је и сли ка ма Скен дер бе га, све ули це у гра ду су про ме ни ле име на и до би ле 
на зи ве по ал бан ским на ци о нал ним ју на ци ма, а у оп шти ни су уве де ни пе ча ти на ал бан-
ском је зи ку. Да би се му сли ман ска де ца обра зо ва ла на ал бан ском је зи ку, осно ва на је 
по себ на шко ла, кроз ко ју је про шло све га 76 уче ни ка. За пу но лет не му сли ма не био је 
оба ве зан курс ал бан ског је зи ка. Но, обе ове ин сти ту ци је ни су за жи ве ле јер су му сли-
ма ни пру жи ли јак и кон ти ну и ра ни от пор агре сив ним ме ра ма ал бан ских вла сти. Ви де-
ти: ИНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 164–167; Гру па ауто ра, Но ви Па зар и око ли на, Бе о град, 1969, 314–315. 

5 ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 115–116.
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жан дар ме ри је, али је че сто ан га жо ва ла и „не ре гу лар не тру пе“, од но сно раз-
не пљач ка шке бан де тра ди ци о нал но при сут не на овим про сто ри ма6. Оне су 
то ком 1941. го ди не по чи ни ле нај ве ћи број зло чи на над срп ским ста нов ни-
штвом у Но вом Па за ру и Де жев ском сре зу. 

Ср би су се по но во на шли на уда ру сре ди ном ју на, ка да су ал бан ске вла-
сти ор га ни зо ва ле ми тинг по во дом са мо и ни ци ја тив ног из два ја ња Де жев ског 
сре за из гра ни ца Ср би је. Ми тинг је тра јао два са та и при су ство ва ло му је око 
1.000 љу ди. Оку пље ни ма су се обра ти ли Фер хат-бег Дра га, је дан од нај у ти-
цај ни јих ал бан ских по ли ти ча ра са Ко со ва и Ме то хи је, као и Аћиф Ха џи ах ме-
то вић. По сле ми тин га, не ко ли ко сто ти на Ал ба на ца и му сли ма на је кре ну ло 
ули ца ма Но вог Па за ра но се ћи ал бан ске за ста ве, пе ва ју ћи ал бан ске пе сме и 
уз ви ку ју ћи па ро ле про тив Ср би је. Сви Ср би ко ји су се за те кли на ули ца ма 
тог да на би ли су пре ту че ни и опљач ка ни7. Убр зо по том је до шло до пр вих 
ору жа них окр ша ја из ме ђу Ср ба и му сли ма на у уну тра шњо сти сре за. Су ко би 
су би ли ре зул тат от по ра срп ског ста нов ни штва пре ма ре ви та ли за ци ји фе у-
дал них од но са из вре ме на Осман ског цар ства8. Про тив бун тов них Ср ба се 
ор га ни зу ју ка зне не екс пе ди ци је не мач ких сна га и ал бан ске жан дар ме ри је из 
Но вог Па за ра, ко је про у зро ку ју пр ва ма сов ни ја се ље ња срп ског жи вља из Де-
жев ског сре за. Исто вре ме но у Но вом Па за ру жи те љи срп ске на ци о нал но сти 
се из ла жу но вим об ли ци ма ши ка ни ра ња. Они су би ли при си ље ни да бес плат-
но ра де у не мач кој ка сар ни. Та мо су уре ђи ва ли стре ли ште, ко па ли шан че ве, 
пре со ва ли се но, итд. По на ред би ко ман де ал бан ске жан дар ме ри је, Ср би су 
не на о ру жа ни чу ва ли те ле фон ске бан де ре у Но вом Па за ру сва ко га да на у две 
сме не, од 17 до 6 ча со ва из ју тра. Ова прак са је тра ја ла све до кра ја ав гу ста9. 
Та ко ђе, Ср би су је ди ни пла ћа ли по рез и је ди ни би ли оп те ре ће ни „до бро-
вољ ним“ из да ци ма за по тре бе ло кал них вла сти. По рез се на пла ћи вао ег зе-
ку тив но, уз раз не прет ње и мал тре ти ра ња Ср ба. Ма ло број ним чи нов ни ци ма  

6 Исто риј ски ар хив Кра ље во (у да љем де лу тек ста ИАК), фонд 399, Ти хо мир Ђор ђе вић 
(у да љем де лу тек ста ТЂ), к. 37, Пи смо Ти хо ми ра Шар ко ви ћа зa Аћи фа Ха џи ах ме то-
ви ћа о си гур но сти Ср ба у Со по ћан ској оп шти ни и за ла га ње за по је ди не Ср бе.

7 ИНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 157–165.

8 Об на вља ње фе у дал них од но са у Евро пи по ло ви ном 20. ве ка пред ста вља сво је вр стан 
исто риј ски фе но мен. Срп ски и му сли ман ски се ља ци су опет по ста ли чиф чи је, од но сно 
кме то ви. Та кав по ло жај су има ли све до но вем бра 1944. го ди не. За по тре бе при ку пља-
ња ушу ра (фе у дал ног на ме та) би ло је ан га жо ва но 106 су ба ша, уз не што ага и бе го ва ко-
ји су ишли са ми по да жби не. При ли ком на пла те ушу ра има ли су и по моћ ал бан ске жан-
дар ме ри је из Но вог Па за ра. Фе у дал ним на ме ти ма је углав ном би ло оп те ре ће но срп ско 
ста нов ни штво, али и не ка му сли ман ска до ма ћин ства. Пре ма јед ној ан ке ти из 1944. го-
ди не, у 72 се ла из пет оп шти на Де жев ског сре за, од 1.066 ан ке ти ра них до ма ћин ста ва 
ко ја су да ва ла ушур, 1.022 су би ла срп ска. Ви де ти: Гру па ауто ра, нав. де ло, 314–315.

9 М. Ћу ко вић, Сан џак у НОБ-и, Бе о град, 1964, 127.
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срп ске на ци о нал но сти ко ји ни су би ли на сил но сме ње ни кра јем апри ла 1941. 
го ди не, ни су да ва не пла те ко је су им сти за ле из Бе о гра да10. 

У ав гу сту 1941. го ди не ства ра ју се пр ве чет нич ке фор ма ци је на про-
сто ру Де жев ског и су сед ног Сту де нич ког сре за, што ин тен зи ви ра су ко бе11. 
Чет ни ци су 19. ав гу ста у се лу Зе ма ни ци (Ко сов ско-ми тро вач ки срез) уби ли 
че тво ри цу ал бан ских жан дар ма. Тро ји ца од њих су би ли ро дом из Но вог Па-
за ра. Ал бан ска власт на че лу са Аћи фом Ха џи ах ме то ви ћем је ис ко ри сти ла 
овај ин ци дент да до дат но за тег не ме ђу ет нич ке од но се у гра ду. Са хра на уби-
је них жан дар ма се пре тво ри ла у ан ти срп ски ми тинг на ко јем је му сли ман ско 
ста нов ни штво по зи ва но на осве ту. По сле то га, срп ски гра ђа ни су опет би ли 
на пад ну ти, иако ни су има ли ни ка кве ве зе са по ме ну тим уби стви ма. Њи хо ва 
је ди на кри ви ца би ла је у то ме што су би ли исте на ци о нал но сти као и ег зе-
ку то ри, те су тр пе ли по сле ди це су ро вог ре ци про ци те та ко ји је спро во ди ла 
ал бан ска власт у Но вом Па за ру12. Без раз ло жна хап ше ња и са слу ша ња Ср ба, 
њи хо во јав но по ни жа ва ње и ши ка ни ра ње на ста ви ће се и то ком сеп тем бра. 

10 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Ти хо ми ра Шар ко ви ћа Ми ла ну Не ди ћу о ста њу у 
Де жев ском сре зу од 30.11.1941. го ди не, 2.

11 Пр ви чет нич ки од ре ди ко ји су се фор ми ра ли на про сто ру Де жев ског, Сту де нич ког и 
Ко сов ско-ми тро вач ког сре за би ли су под ко ман дом Ко сте Пе ћан ца. Они по чи њу да се 
ства ра ју по сле 2. ав гу ста, ка да у до ли ну Ибра до ла зи ње гов вој во да су хо пла нин ски, пред-
рат ни под о фи цир ју го сло вен ске вој ске, Ма шан Ђу ро вић. Он је убр зо у Де жев ском сре зу 
ор га ни зо вао 5 че та са око 500 бо ра ца. Во ђа Рав но гор ског по кре та, пу ков ник Дра го љуб 
Ми хај ло вић, ни је мо гао да при до би је Ма ша на Ђу ро ви ћа и окре нуо се ма ње ути цај ном 
Пе ћан че вом вој во ди су хо руд нич ком, ин же ње риј ском ка пе та ну Ра до ми ру Цве ти ћу. 
Исти је све до сеп тем бра 1941. год. био „у сен ци“ вој во де Ђу ро ви ћа. По чет ком сеп-
тем бра он пре ла зи Ибар и ста ци о ни ра се на пла ни ни Го ли ји, се ве ро за пад но од Но вог 
Па за ра. За хва љу ју ћи угле ду ко ји је Цве тић имао у на ро ду и по др шци ко ју је до био од 
Ми хај ло ви ћа, по чет ком сеп тем бра пет де жев ских чет нич ких од ре да пре ла зи под ње го-
ву ко ман ду. Ка да је на са стан ку из ме ђу пред став ни ка Рав но гор ског по кре та и чет ни ка 
Ко сте Пе ћан ца одр жа ном у Бе о гра ду 22. сеп тем бра, уз по сред ство Ми ла на Не ди ћа до-
го во ре но да ре ка Ибар бу де гра ни ца ути ца ја два чет нич ка по кре та, ка пе тан Цве тић је и 
зва нич но пре шао под ко ман ду Дра го љу ба Ми хај ло ви ћа, јер се на ла зио у ње го вој ин те-
ре сној зо ни. Цве тић убр зо ши ри чет нич ку ор га ни за ци ју и кра јем сеп тем бра 1941. год. 
од де жев ских че та ства ра Де жев ску бри га ду, ко јом је ко ман до вао по руч ник Дра гор Па-
вло вић. Од ре ди ове бри га де ће уче ство ва ти у свим су ко би ма са ал бан ско-му сли ман ским 
сна га ма и од ма зда ма над му сли ман ским ста нов ни штвом до кра ја го ди не. Она је за јед но 
са Сту де нич ком бри га дом чи ни ла Сту де нич ко-де жев ски чет нич ки од ред на че лу са Ра-
до ми ром Цве ти ћем. Ви де ти: ИАК, фонд 404, Збир ка до ку ме на та о рад нич ком по кре ту 
у НОБ-и (у да љем де лу тек ста НОБ), к. 12, ре фе рат М. Ма ли ко ви ћа, „Хро ни ка НОБ-и 
у Ра шкој“, 108–109; ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Ти хо ми ра Шар ко ви ћа Ми ла ну 
Не ди ћу о ста њу у Де жев ском сре зу од 30.11.1941. го ди не, 1–2; В. Ви ри је вић, „Ја вор-
ски кор пус Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни“, На ша Про шлост, 7, 2006, 170; 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, 94–96; Д. Пе шић, 
Сту де нич ки срез у НОР-у и ре во лу ци ји 1941–1944, Бе о град, 1977, 63, 68.

12 М. Ћу ко вић, нав. де ло, 128.
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Ме ђу тим, све то би ће са мо увер ти ра у стра шне шо ви ни стич ке ис па де ал-
бан ског ре жи ма про тив срп ског ста нов ни штва, ко ји ће се од и гра ти то ком 
ок то бра и но вем бра ме се ца у Но вом Па за ру.

Услед ши ре ња ан ти фа ши стич ког устан ка у Ср би ји по чет ком ок то бра 
1941. го ди не, не мач ки оку па тор је био при ну ђен да на пу сти Но ви Па зар и 
све рас по ло жи ве сна ге на овом сек то ру скон цен три ше у Ко сов ској Ми тро-
ви ци, ка ко би бра нио бо га та руд на на ла зи шта Треп че. Од ла зак Не ма ца је 
ство рио пот пу но но ву си ту а ци ју на те ре ну, ко ју су и срп ска и ал бан ско-му-
сли ман ска стра на по ку ша ле да ис ко ри сте у сво ју ко рист. Чет нич ка ко ман да 
је же ле ла да ис ко ри сти од су ство Не ма ца ка ко би обез бе ди ла по вра так ра се-
ље ним ли ци ма на њи хо ва ог њи шта, с об зи ром на то да је ве ћи део људ ства 
ре гру то ва ла ме ђу из бе гли ца ма, а за тим, да би за шти ти ла пре о ста ли срп ски 
жи ваљ на под руч ју Де жев ског сре за, али и про ши ри ла ути цај вла де из Бе о-
гра да на овом про сто ру су зби ја њем ал бан ских вла сти из Но вог Па за ра. Циљ 
је био ја сан – осва ја ње Но вог Па за ра. С дру ге стра не, Аћиф Ха џи ах ме то вић 
ни је бе жао од су ко ба. У од ла ску Не ма ца он је ви део при ли ку да Де жев ски 
срез при бли жи гра ни ца ма Ве ли ке Ал ба ни је. Ра чу нао је да ће му не мач ке вла-
сти иза ћи у су срет ако успе да по ти сне Ср бе из Де жев ског сре за, по го то во 
из Но вог Па за ра. Уочио је и мо гућ ност про до ра у Сту де нич ки срез и за у зи-
ма ња Ра шке, а за но сио се и ми шљу да ће по мо ћи Нем ци ма да про би ју оп са ду 
Кра ље ва. Ова кав раз вој си ту а ци је је нај ма ње по го до вао Ср би ма из Но вог 
Па за ра. Они су се на шли при те шње ни из ме ђу уско гру дих на ци о нал них и 
еко ном ских ин те ре са чет нич ких ко ман да на та и ин ду стри ја ла ца из Ра шке, 
од но сно шо ви ни стич ког на си ља ал бан ских вла сти у гра ду. 

Од мах по од ла ску Не ма ца, до шло је до пр вих уби ста ва. До 4. ок то бра уби-
је на су дво ји ца Ср ба из гра да. Исто вре ме но, но во фор ми ра ни Од бор за од бра ну 
Но вог Па за ра на че лу са Аћи фом Ха џи ах ме то ви ћем је до нео од лу ку да се Ср-
би ма ме шта ни ма за бра ни из ла зак из гра да13. Су тра дан, 5. ок то бра, Ха џи ах ме-
то вић је по звао ви ђе ни је Ср бе из Но вог Па за ра и са њи ма се до го во рио да се 
да ља уби ства спре че по сва ку це ну. Ме ђу тим, са мо два да на ка сни је на по зив 
ал бан ских вла сти у Но ви Па зар до ла зе пр ве је ди ни це ал бан ских ка ча ка са Ко со-
ва и Ме то хи је14. Тре ба ло је да оне по мог ну у од бра ни гра да, услед евен ту ал ног 

13 На тај на чин Ха џи ах ме то вић је це ло куп но срп ско ста нов ни штво у Но вом Па за ру узео 
за та о це, што је тре ба ло да од вра ти чет ни ке од на па да на град. Спре чио је и мо гућ ност 
од ли ва ин фор ма ци ја ка не при ја те љу, али и оне мо гу ћио Ср бе да евен ту ал но оја ча ју 
чет нич ке фор ма ци је у око ли ни гра да. Ср би су оста ли под бло ка дом све до по врат ка 
Не ма ца у град 7. де цем бра, што зна чи пу на 64 да на. Ви де ти: ИАНП, фонд 284, Збир ка 
хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у НОБ-и“, II, 239–40.

14 Ка ко би од бра нио Но ви Па зар од чет ни ка, Аћиф Ха џи ах ме то вић се осло нио на по-
моћ не тру пе ал бан ских ка ча ка са Ко со ва и Ме то хи је и му сли ман ске ми ли ци је из дру-
гих де ло ва Сан џа ка. То ком ок то бра и пр ве по ло ви не но вем бра, у Но ви Па зар је сти-
гло око 3.000 ал бан ских бо ра ца са Ко со ва и Ме то хи је и не ко ли ко сто ти на при пад ни ка 
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чет нич ког на па да. Овој вој ној фор ма ци ји је 7. ок то бра при ре ђен све ча ни до-
чек, по сле ко јег је јед на на о ру жа на гру па Ал ба на ца кре ну ла ули ца ма Но вог 
Па за ра на се ље ним Ср би ма, ис ти чу ћи па ро ле Ве ли ке Ал ба ни је, уз ви ку, дре ку, 
ло мља ву и пуц ња ву15. До кра ја ок то бра број ал бан ских ка ча ка у Но вом Па за ру 
се по ве ћао на око 500 бо ра ца. Исто вре ме но се по ве ћа вао и при ти сак на Ср бе. 
Они су про те ри ва ни из сво јих до мо ва, у ко је су се усе ља ва ли ал бан ски бор-
ци. Би ли су пљач ка ни, ту че ни и уби ја ни. Да на 20. ок то бра, бар јак тар Ша бан 
По лу жа је са гру пом сво јих љу ди, без ика квог по во да, у цен тру гра да стре љао 
че тво ри цу Ср ба, а он да им на о чи глед за пре па шће ног све та од се као уши, но се-
ве и из ва дио очи, те их та ко уна ка же не оста вио на ули ци16. Ова кви не чо веч ни 
по ступ ци при ли ком ег зе ку ци је Ср ба ни су би ли рет кост. По ред већ по ме ну-
тих сви ре по сти, жр тва ма су че сто од се ца не гла ве, или су чак би ли на би ја ни 
на ко лац17. То ком ок то бра ме се ца, у Но вом Па за ру је уби је но 13 Ср ба. Као 
од го вор, чет нич ке је ди ни це су по че ле да на па да ју и па ле му сли ман ска се ла у 
уну тра шњо сти сре за, са не ма ње су ро во сти. Си ту а ци ја је у Де жев ском сре зу 
убр за но из ми ца ла кон тро ли. Ет нич ки су коб ве ћих раз ме ра је био не из бе жан. 

Чет нич ки на пад на Но ви Па зар усле дио је ра но ују тро, 4. но вем бра 1941. 
го ди не. За хва љу ју ћи по моћ ним од ре ди ма са Ко со ва и Ме то хи је и бо љем на о-
ру жа њу, ал бан ско-му сли ман ске сна ге су по сле ви ше ча сов не бор бе од не ле по-
бе ду. Обо стра ни гу би ци су би ли ве ли ки. По ги ну ло је 80 чет ни ка и 60 љу ди у 
од бра ни гра да18. По сле на па да, у Но вом Па за ру је вла дао ве ли ки ме теж. Оче-
ви ци га опи су ју као „ста ње ди вље анар хи је“19. По по врат ку у град, не ки му сли-
ман ски бор ци су на о чи глед гра ђа на но си ли шест од се че них гла ва чет нич ких 
бо ра ца, на так ну тих на ба јо не те пу ша ка20. По сле то га, му сли ман ски жи ваљ се 

му сли ман ске ми ли ци је из Сан џа ка. Ал бан ским ка ча ци ма ко ман до ва ло је чак 11 бар јак-
та ра (Ша бан По лу жа, Би сљим Бај го ра и др.). Ове је ди ни це су пред во ди ле ал бан ско-
му сли ман ски на пад на Ра шку сре ди ном но вем бра. У спро во ђе њу тор ту ре над Ср би ма 
ис та као се Ша бан По лу жа са сво јим љу ди ма. Он је по чет ком ок то бра пр ви до шао у 
Но ви Па зар. По по врат ку у град 7. де цем бра 1941. го ди не, пр ва од лу ка не мач ких вла-
сти би ла је да ал бан ске по моћ не је ди ни це мо ра ју да на пу сте Но ви Па зар. 

15 ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 250–52.

16 ИАК, фонд 404, НОБ, 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.

17 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив ших на род них по сла ни ка Ми ла ну Не ди ћу о ста-
њу у Но вом Па за ру од 30.11.1941. го ди не, 2; Ар хив Ср би је у Же ле зни ку (у да љем де лу 
тек ста АСЖ), фонд Г2, Ко ме са ри јат за из бе гли це, ф. 24, 1.

18 ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 281–282.

19 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив ших на род них по сла ни ка Ми ла ну Не ди ћу о ста-
њу у Но вом Па за ру од 30.11.1941. го ди не, 1.

20 ИАК, фонд 404, НОБ, 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, 67; ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни-
ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у НОБ-и“, II, 285.
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на про по ве ди ма у џа ми ја ма по зи ва на осве ту, а вр ху нац шо ви ни стич ке хи-
сте ри је усле дио је истог да на, при ли ком са хра не ве ли ког бро ја по ги ну лих. 
Усле ди ла је ма сов на од ма зда над Ср би ма у гра ду, иако они ни су уче ство ва ли 
у су ко бу. Пред во ди ли су је ал бан ски ка ча ци. За са мо два да на, тач ни је 4. и 5. 
но вем бра, у Но вом Па за ру је на раз ли чи те на чи не уби јен 21 при пад ник срп-
ске на ци о нал но сти21. Ал бан ске тру пе су вр ши ле оп ште пљач ке срп ских ку ћа 
и цр ка ва. Ло ми ле су ико не и скр на ви ле фре ске, те уни шта ва ле спо ме ни ке на 
срп ским гро бљи ма. Аћиф Ха џи ах ме то вић и ал бан ска власт у Но вом Па за ру 
ни су зва нич но по др жа ли из гре де про тив Ср ба, али ни су учи ни ли ни шта ни 
да их спре че, ни ти опо зо ву. У тре нут ку нај ве ћег те ро ра, Ср бе су за шти ти ли 
упра во њи хо ви су гра ђа ни му сли ма ни. То су учи ни ли јер су уби ја ним Ср би-
ма би ли ком ши је и по зна ни ци, али и због то га јер су се пла ши ли да се те рор 
ал бан ских ка ча ка мо же на кра ју пре не ти и на њих. Ка ко ви ше не би би ли уби-
ја ни, 6. но вем бра су сви пу но лет ни Ср би за тво ре ни у згра ду Окру жног су да 
и ста вље ни под ја ку стра жу. Би ло их је из ме ђу 350 и 400. Они су оста ли у при-
тво ру све до 7. де цем бра и ни ко ви ше ни је стра дао, иако су ал бан ски ка ча ци 
не ко ли ко пу та по ку ша ли да про ва ле у за твор22.

По сле не у спе шне ал бан ско-му сли ман ске кон тра о фан зи ве на Ра шку 
16–17. но вем бра 1941. го ди не, ал бан ско-му сли ман ска вој ска је сво је не за до-
вољ ство вој ним по ра зом ис ка ли ла на не за шти ће ним срп ским же на ма и де ци 
у Но вом Па за ру. Ово га пу та ни је би ло уби ја ња, али је за бе ле жен ве ли ки број 
си ло ва ња же на и жен ске де це23. Чет ни ци су убр зо још јед ном по ку ша ли да 
осво је Но ви Па зар. За дан на па да је од ре ђен 21. но вем бар 1941. го ди не. У 
гра ду се та да већ на ла зи ло око 3.000 ал бан ских бо ра ца са Ко со ва и Ме то хи је, 
као и ве ли ки број му сли ман ских из бе гли ца ко је су се скло ни ле у Но ви Па зар, 
ис пред чет нич ких је ди ни ца у на сту па њу. Ме ђу тим, и овај чет нич ки по ду хват 
се за вр шио не у спе хом. Од ма зда над Ср би ма је пр ви пут из о ста ла. То, ипак, 
ни је мно го олак ша ло њи хов по ло жај. До кра ја но вем бра, у овим па сив ним 
кра је ви ма за вла да ла је глад24. Ору жа ни су ко би су до дат но оте жа ли ма те ри-
јал ну ег зи стен ци ју. Ср би у гра ду су би ли у по себ но те шкој си ту а ци ји јер су 

21 Ме ђу њи ма су би ла и дво ји ца уче ни ка гим на зи је и је дан по ла зник Учи тељ ске шко ле. 
Ви де ти: М. Ра до вић, нав. де ло, 40.

22 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 38, Рат ни днев ник Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа за 1941. и 1942. го ди-
ну, 44–45.

23 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив ших на род них по сла ни ка Ми ла ну Не ди ћу о ста-
њу у Но вом Па за ру од 30.11.1941. го ди не, 2.

24 Због оп ште еко ном ске не раз ви је но сти Де жев ског сре за, не мач ке вла сти су 1941. год., 
и по ред ма лог бро ја ста нов ни ка и ма ле гу сти не на се ље но сти у сре зу, сма тра ле овај крај 
пре на се ље ним. На и ме, жи вот ни стан дард је био то ли ко ни зак да ве ћи на ста нов ни ка 
ни је мо гла се би да обез бе ди си гур ну ег зи стен ци ју. По ред то га, про це њи ва но је да на-
та ли тет у сре зу ра сте. ИАНП, фонд 285, Збир ка хро ни ка, Ме мо ран дум Крај ско ман да-
ту ре 838 окру га Ко сов ско-ми тро вач ког од 10.01.1942. го ди не, 9–10.



Неколико докумената о страдању Срба у Новом Пазару... 153

им ку ће и рад ње би ле опљач ка не, а сви пу но лет ни му шкар ци у при тво ру, од-
но сно у не мо гућ но сти да би ло шта при вре ђу ју. По ред све га то га, ал бан ска 
власт је на мер но од би ја ла да им про да је на мир ни це по сла те из Бе о гра да, чак 
и по не ко ли ко пу та ве ћим це на ма25. Ни је би ло ни де ри ва та за огрев, а кра јем 
но вем бра је би ло из у зет но хлад но. Глад је пра ти ла и по ја ва за ра зних бо ле сти. 
Оне су се ве о ма бр зо ши ри ле јер је си стем здрав стве не не ге био не раз ви јен26. 

Ка да се Но вим Па за ром про нео глас да чет ни ци пла ни ра ју још је дан на-
пад, та вест је са да под јед на ко упла ши ла и му сли ма не и пре о ста ле Ср бе. Они 
ви ше ни су мо гли да тр пе те рор ал бан ских вла сти. Сто га су ви ђе ни ји Ср би 
из Но вог Па за ра упу ти ли ди рек тан апел чет нич кој ко ман ди у Ра шкој да се 
пре ста не са на па ди ма, јер ће срп ско ста нов ни штво пот пу но стра да ти27. Ме-
ђу тим, чет ни ци су из вр ши ли и тре ћи на пад на Но ви Па зар 4. де цем бра 1941. 
го ди не, са да у са деј ству са Нем ци ма. Град по но во ни је за у зет, јер су Нем ци 
пре ста ли са деј стви ма чим су уви де ли да у гра ду не ма ко му ни ста. Не мач ке 
вој не сна ге су по дру ги пут ушле у Но ви Па зар 7. де цем бра 1941. го ди не, по-
сле 66 да на од су ства. На ули ца ма Но вог Па за ра им је опет при ре ђен све ча ни 
до чек. Ово га пу та је ме ђу пу бли ком би ло и срп ског ста нов ни штва, углав ном 
же на и де це, ко ји су оду ше вље но по здра вља ли не мач ке вој ни ке, ви дев ши у 
њи ма за штит ни ке од да љих пат њи и стра да ња28. 

25 Крај ско ман да из Ко сов ске Ми тро ви це је из ве шта ва ла да ал бан ске по ли тич ке во ђе у 
до слу ху са бо га ти јим тр гов ци ма из Ко сов ско-ми тро вач ког и Де жев ског сре за вр ше те-
шке мал вер за ци је при ли ком рас по де ле мо но пол ских ар ти ка ла со ли, ше ће ра, пе тро ле ја 
и др. Због ве ће за ра де, са бо ти ра на је пра вил на рас по де ла ових на мир ни ца, као и ус по-
ста вља ње ре ал них и фик сних це нов ни ка. Ви де ти: ИАНП, фонд 283, Збир ка до ку ме на-
та о рад нич ком по кре ту и На род но о сло бо ди лач ком ра ту 1912–1945. го ди не (у да љем 
де лу тек ста НОР), Из ве штај Крај ско ман да ту ре у Ко сов ској Ми тро ви ци о си ту а ци ји 
од 10. ја ну а ра до 10. фе бру а ра 1942. го ди не, 26.

26 Пре ма ра чу ни ци Крај ско ман де у Ко сов ској Ми тро ви ци, оп ти ма лан број ле ка ра за Ко-
сов ско-ми тро вач ки округ је из но сио 30 до 40 струч ња ка. Ме ђу тим, 1941. год. у окру гу 
је би ло са мо 9 ле ка ра и 1 ба би ца, од но сно 2 бол ни це и 5 апо те ка без до вољ но ле ко ва, 
на чак 167.895 ста нов ни ка у окру гу. Је дан ле кар је до ла зио на 18.655 љу ди. Ви де ти: 
ИАНП, фонд 285, Збир ка хро ни ка, Ме мо ран дум Крај ско ман да ту ре 838 окру га Ко сов-
ско-ми тро вач ког од 10.01.1942. го ди не, 19.

27 Не сум њи во је да је за овај апел зна ла и ал бан ска власт. Мо гу ће је чак и да је она на не-
ки на чин усло ви ла Ср бе из Но вог Па за ра да се на тај на чин обра те чет ни ци ма. Ово ме 
у при лог иде чи ње ни ца да ал бан ски ре жим ви ше ни је имао сна ге за да ље су ко бе и да су 
дво ји ца пу но лет них Ср ба по сла та као де пу та ти у Ра шку, иако су се сви на ла зи ли у при-
тво ру. Ме ђу тим, сва је при ли ка да су Ср би из Но вог Па за ра, ако је по сто ја ла би ло ка ква 
при ну да од стра не ал бан ских вла сти, по др жа ли ту ини ци ја ти ву, јер су од по чет ка би ли 
про тив чет нич ких на па да на град. О то ме све до чи чи ње ни ца да је од око 3.000 Ср ба ме-
шта на са мо њих 20 би ло у чет нич ким је ди ни ца ма ко је су на па да ле Но ви Па зар. Та ко ђе, 
Ср би се ни су при дру жи ли ни јед ном од 3 на па да на Но ви Па зар. Ви ше пу та су тра жи ли 
да се не су гла си це ре ше пре го во ри ма, а на кра ју су и ин си сти ра ли да на па ди пре ста ну.

28 Гру па ауто ра, нав. де ло, 328.
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По врат ком не мач ких оку па тор ских сна га у Но ви Па зар за о кру жен 
је је дан тур бу лент ни пе ри од у исто ри ји овог гра да, то ком ко јег је срп ско 
ста нов ни штво би ло жр тва шо ви ни стич ке по ли ти ке ал бан ског ре жи ма. По-
сле ди це су би ле те шке. У број ним од ма зда ма над Ср би ма из Но вог Па за ра 
стра да ло је на раз ли чи те на чи не укуп но 47 ме шта на, углав ном ста ро сне до-
би из ме ђу 15 и 45 го ди на29. Број хап ше них, му че них, пре ту че них и опљач ка-
них Ср ба је мно го стру ко ве ћи. Нем ци су би ли вр ло не за до вољ ни раз во јем 
си ту а ци је и же ле ли су да по сва ку це ну спре че слич не су ко бе у бу дућ но-
сти30. Сто га је јед на од пр вих од лу ка не мач ких вла сти би ла да већ 7. де цем-
бра пу сте све Ср бе из за тво ра, ко ји су се та ко по сле 31 да на на шли по но во 
на сло бо ди31. Од мах по пу шта њу, око 140 срп ских по ро ди ца и 30 по је ди на-
ца на пу сти ло је Но ви Па зар. Од то га, 42 по ро ди це се ни ка да ни су вра ти ле 
у овај град32. На пу шта ње гра да ни је пру жа ло ег зи стен ци јал ну си гур ност. 
Ве ћи на из бе гли ца се кре та ла ка Ра шкој, где се већ од ра ни је на ла зи ло не-
ко ли ко де се ти на хи ља да из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је. Оне су жи ве ле у 
очај ним усло ви ма. Ср би из Но вог Па за ра и Де жев ског сре за уоп ште би ли 
су у још те жој по зи ци ји, јер ни су има ли ста тус „из бе гли ца“. На и ме, ко ла бо-
ра ци о на вла да у Бе о гра ду од лу чи ла је да им ус кра ти то пра во, јер су пре бе-
гли са те ри то ри је ко ја се фор мал но на ла зи ла у гра ни ца ма оку пи ра не Ср би-
је. Та ко се њи хо ва аго ни ја на ста вља ла. Ср би из Но вог Па за ра су оста ја ли 
без пре ко по треб не ма те ри јал не и фи нан сиј ске по мо ћи ко ја је за оне ко ји 
су има ли из бе глич ки ста тус сти за ла из Бе о гра да33. С дру ге стра не, Нем ци 
су за шти ти ли пре о ста ли срп ски жи ваљ у Но вом Па за ру, али ни су мо гли да 
му обез бе де до вољ ну ко ли чи ну хра не. По моћ у жи вот ним на мир ни ца ма је 
убр зо по че ла да при сти же из Бе о гра да пре ко Ра шке. Ме ђу тим, за бе ле же-
но је мно го слу ча је ва шпе ку ла ци је и кри во тво ре ња на мир ни ца. По моћ је 
ишла углав ном до бро сто је ћим по ро ди ца ма из Но вог Па за ра ко је су има ле 
чи ме да под ми те ор га не у Ра шкој, или да је на не ки дру ги на чин оси гу ра ју. 
Си ро ма шни је по ро ди це су че сто оста ја ле без ње34. Та ко су Ср би из Но вог 

29 М. Ра до вић, нав. де ло, 58.
30 Ар хив Вој но и сто риј ског ин сти ту та (у да љем де лу тек ста АВИИ), Не ди ће ва ар хи ва 

(у да љем де лу тек ста НДА), к. 13, ф. 27, док. 33.
31 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Ми ла ну Аћи мо ви ћу од 30.12.1941. год. о осло ба ђа-

њу углед них Ср ба из Де жев ског сре за, 1.
32 ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 

НОБ-и“, II, 336.
33 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Из ве штај окру жног Од бо ра за збри ња ва ње из бе гли ца, 

Ра шка, од 31.01.1942. го ди не, 1–2; ИАК, фонд 29, Ра шка 1941–1944, к. 5, До ку мен-
та за де цем бар 1941. го ди не, На ред ба на чел ни ка сре за Сту де нич ког од 23.12.1941. 
го ди не.

34 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Су хо пла нин ског чет нич ког од ре да од 22.01.1942. 
го ди не.
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Па за ра у пот пу но не за вид ном по ло жа ју ушли у 1942. го ди ну, ко ја је са со-
бом но си ла но ве те шко ће и не из ве сно сти.

У овом ра ду ће би ти пред ста вље но шест до ку ме на та35 ко ји на раз ли-
чи те на чи не све до че о те шком по ло жа ју но во па зар ских Ср ба то ком 1941. 
го ди не. Они ука зу ју на то да су Ср би стра да ли ис кљу чи во из од ма зде, тј. на 
осно ву ре ци про ци те та ко ји су спро во ди ле ал бан ске вла сти у Но вом Па за-
ру. Ука зу ју и на чи ње ни цу да је при ти сак на Ср бе био уна пред осми шљен и 
имао за циљ да осла би срп ски еле мент у Но вом Па за ру и Де жев ском сре зу 
уоп ште, ка ко би се овај крај при са је ди нио Ве ли кој Ал ба ни ји. Из до ку ме на-
та се ви ди да је срп ско ста нов ни штво из гра да од по чет ка би ло про тив отва-
ра ња ет нич ких су ко ба, ло јал но ал бан ском ре жи му и пот пу но ван ору жа них 
опе ра ци ја за све вре ме њи хо вог тра ја ња. Пре о вла ђи ва ла је ини ци ја ти ва ка 
мир ном ре ше њу спо ра пу тем пре го во ра. Гра ђа осве тља ва још јед ну стра-
ну ових не ми лих до га ђа ја. Но во па зар ски Ср би су би ли и жр тва по гре шних 
вој них и по ли тич ких од лу ка чет нич ких ко ман да на та, еко ном ских ин те ре-
са ло кал них, ка ко ал бан ских, та ко и срп ских моћ ни ка, и ко нач но, пот пу ног 
од су ства ин те ре со ва ња за си ту а ци ју у Но вом Па за ру од стра не над ле жних 
ор га на ко ла бо ра ци о не вла де у Бе о гра ду. До ку мен ти ко је смо при ре ди ли 
до но се све до чан ства о сви ре пим ег зе ку ци ја ма над срп ским ме шта ни ма, о 
то ме ко ли ки је удео ал бан ских ка ча ка са Ко со ва и Ме то хи је у тор ту ри над 
Ср би ма и ка ко се пре ма то ме по ста ви ло му сли ман ско ста нов ни штво. До ку-
мен ти су из да ти у пре пи су.

Пр ви до ку мент пред ста вља пи смо у ко ме бив ши на род ни по сла ни ци 
и се на то ри са про сто ра Де жев ског, Сту де нич ког и Ко сов ско-ми тро вач ког 
сре за оба ве шта ва ју ми ни стра уну тра шњих де ла ко ла бо ра ци о не вла де у Бе о-
гра ду Ми ла на Аћи мо ви ћа о не за вид ној си ту а ци ји у Де жев ском и Сту де нич-
ком сре зу кра јем но вем бра 1941. го ди не. До ку мент је та ко кон ци пи ран да је 
по де љен на три де ла. У пр вом де лу се из но се по да ци о ал бан ско-му сли ман-
ском на па ду на Ра шку 16. и 17. но вем бра 1941. го ди не, ко ла те рал ној ште ти 
и по сле ди ца ма пљач ке и па ље ња срп ских се ла из ме ђу Но вог Па за ра и Ра шке. 
У дру гом де лу ауто ри при ре ђе ног до ку мен та по ве зу ју по ме ну ту ал бан ско-
му сли ман ску офан зи ву са уби ја њем Ср ба у Но вом Па за ру, пљач ком њи хо-
вих ку ћа и рад њи, а по ми њу и за тва ра ње свих пре о ста лих пу но лет них Ср ба 
из Но вог Па за ра. При ла же се и де та љан опис сви ре по сти. У тре ћем де лу, 
исти од Ми ла на Аћи мо ви ћа зах те ва ју у не ко ли ко став ки да по бољ ша по ло-
жај Ср ба у Но вом Па за ру, али и це лом Де жев ском, Сту де нич ком и Ко сов-
ско-ми тро вач ком сре зу. Они тра же да се Аћи мо вић код оку па ци о них вла-
сти у Бе о гра ду за ло жи да се срп ски жан дар ми по ша љу у Ра шку, Но ви Па зар  

35 Че ти ри до ку мен та из Исто риј ског ар хи ва у Кра ље ву и по је дан из Ар хи ва Ср би је у 
Же ле зни ку, од но сно Ар хи ва Вој но и сто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду.
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и Ко сов ску Ми тро ви цу36, да се срп ски чи нов ни ци вра те на сво је по ло жа је, 
да се ал бан ски ка ча ци про те ра ју на зад на Ко со во и Ме то хи ју, да се омо гу ћи 
по вра так про те ра ним Ср би ма из го ре по ме ну тих сре зо ва и да се у бу дућ но-
сти спре че слич ни ору жа ни су ко би.

Дру ги до ку мент је из ве штај сре ског на чел ства у Ра шкој, са чи њен на 
осно ву са слу ша ња број них из бе глих Ср ба из Но вог Па за ра. До ку мент је 
по хра њен у Ар хи ву Ср би је у Же ле зни ку. У ње му се на во де су ро ви при ме-
ри уби ја ња и му че ња срп ског жи вља у Но вом Па за ру. По ред то га, до ку мент 
омо гу ћа ва ис тра жи ва чу да при ме ти ка ко су ви ђе ни ји Ср би из уну тра шњо-
сти сре за до во ђе ни у Но ви Па зар и ту уби ја ни, ве ро ват но ка ко би се срп ско 
ста нов ни штво из гра да што ви ше за стра ши ло. По ми ње се и прак са оп ште 
пљач ке и пре ме та чи не ал бан ских из вр шних ор га на по срп ским ку ћа ма, уз 
обра зло же ње по тра ге за скри ве ним оруж јем.

Тре ћи до ку мент пред ста вља мол бу но во па зар ских Ср ба, упу ће ну чет-
нич кој ко ман ди у Ра шкој, да се по сва ку це ну пре ки не са да љим на па ди ма 
на Но ви Па зар и исти за ме не ми ров ним пре го во ри ма. Чет нич ка ко ман да 
је оба ве ште на о ре пре са ли ја ма ко је вр ши ал бан ски ре жим и те шкој ег зи-
стен ци јал ној си ту а ци ји у ко јој се на ла зе срп ски ме шта ни Но вог Па за ра. 
До ку мент из ве шта ва о не до стат ку хра не и по ја ви гла ди у Но вом Па за ру, 
као и мањ ку де ри ва та за огрев. У мол би је не ко ли ко пу та на гла ше но да од 
по ступ ка чет нич ке ко ман де у Ра шкој за ви си бу дућ ност срп ског жи вља у 
Но вом Па за ру.

Че твр ти до ку мент је по хра њен у Ар хи ву Вој но и сто риј ског ин сти ту та у 
Бе о гра ду и пред ста вља де пе шу не мач ке Крај ско ман де 861 из Ко сов ске Ми-
тро ви це, упу ће ну си ну вој во де Ко сте Пе ћан ца, Ми ла ну Пе ћан цу. Де пе ша је 
пи са на 17. но вем бра 1941. го ди не. У њој, из ме ђу оста лог, не мач ке вој не вла-
сти пред ла жу ка ко да се ре ши про блем гла ди у том де лу Ср би је. До ку мент 
у на став ку по ка зу је да се Штаб Ко сте Пе ћан ца од ре као ин те ре са за пад но 
од Ибра и да сто га не же ли да се укљу чи у на па де на Но ви Па зар, што је не-
мач ка ко ман да по здра ви ла. Иста је ин си сти ра ла да Ко ста Пе ћа нац сво јим 
ути ца јем спре чи да ље су ко бе из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца у Но вом Па за ру и 
до ли ни Ибра. Ви ди се да су Нем ци би ли ја ко не за до вољ ни де ша ва њи ма у 
Но вом Па за ру и око ли ни, те ин си сти ра ју да Ко ста Пе ћа нац учи ни све ка ко 
се „глу по сти“ око Но вог Па за ра не би про ши ри ле на окол не сре зо ве. 

Пе ти до ку мент је нај о бим ни ји и пред ста вља из ве штај о оп штем ста њу у 
Де жев ском и Сту де нич ком сре зу кра јем но вем бра 1941. го ди не. Са ста ви ли 
су га бив ши се на тор и бо га ти ин ду стри ја лац из Ра шке, Ти хо мир Шар ко вић, 
и бив ши на род ни по сла ник То дор Ми ха и ло вић. Из ве штај је са чи њен та ко 

36 Све до сре ди не 1942. год. у Но вом Па за ру и Ко сов ској Ми тро ви ци су при пад ни ци 
жан дар ме ри је би ли ис кљу чи во Ал бан ци, иако су ови гра до ви би ли у са ста ву Ср би је. 
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да има два де ла. У пр вом де лу се на ла зи низ жал би на де ша ва ња у по ме ну тим 
сре зо ви ма, али и на нео ба зри вост и нео ба ве ште ност Бе о гра да о си ту а ци-
ји на те ре ну. Бив ши на род ни три бу ни се жа ле на не по што ва ње пот пи са них 
уго во ра од стра не ал бан ских по ли тич ких пр ва ка, као и на раз не не ком пе-
тент не ко ми си је ко је сти жу из Бе о гра да не би ли сми ри ле си ту а ци ју, збри-
ну ле ве ли ки број из бе гли ца и по пра ви ле од но се из ме ђу Ср ба с јед не, и Ал-
ба на ца и му сли ма на с дру ге стра не. Пред став ни ци Ср ба из Но вог Па за ра и 
Ра шке су би ли по себ но огор че ни због чи ње ни це да је ко ла бо ра ци о на вла да 
из Бе о гра да из др жа ва ла при пад ни ке ал бан ске жан дар ме ри је ко ја је про го-
ни ла и уби ја ла срп ско ста нов ни штво. При том су исти има ли ве о ма ви со ка 
при ма ња. Из ве штај по ми ње и кри јум ча ре ње мо но пол ских ар ти ка ла ко ји су 
сти за ли из Бе о гра да од стра не ал бан ских пр ва ка. Они су, на и ме, на мир ни-
це пре во зи ли у Ал ба ни ју и та мо их про да ва ли по ви ше стру ко ве ћој це ни. 
Та ко ђе, ни су же ле ли да их про да ју Ср би ма из Но вог Па за ра и Ко сов ске 
Ми тро ви це, ка ко би им жи вот учи ни ли још не под но шљи ви јим. Шар ко вић 
и Ми ха и ло вић, ме ђу тим, нај ви ше на па да ју од лу ку Бе о гра да да пре бе гли ма 
из Но вог Па за ра и око ли не не до де ли ста тус из бе гли ца, с об зи ром на то да 
су ми гри ра ли уну тар гра ни ца оку пи ра не Ср би је. Дво ји ца три бу на су у ово-
ме ви де ла је ди но не за ин те ре со ва ност вла де Ми ла на Не ди ћа да ре ши про-
блем угро же ног срп ског ста нов ни штва. Сто га су му у на став ку из ве шта ја 
упу ти ли не ко ли ко отво ре них кри ти ка. Што се ти че дру гог де ла до ку мен та, 
он са др жи пред ло ге дво ји це по ли ти ча ра, шта би тре ба ло учи ни ти у ци љу по-
пра вља ња те шке си ту а ци је у ко јој се на ла зио срп ски жи ваљ из Де жев ског 
и Ко сов ско-ми тро вач ког сре за. Пре све га, тра жи ли су од Ми ла на Не ди ћа 
да уки не ко ми си је и из бе глич ки ста тус про ши ри на све угро же не Ср бе, по-
том, да се обез бе ди сме штај и ис хра на за из бе гли це, и ко нач но, да се убу ду ће 
пре го ва ра са мо са не мач ким оку па ци о ним вла сти ма, а ни ка ко са Ал бан ци ма, 
ко ји кр ше сва ки по стиг ну ти до го вор. До ку мент се за вр ша ва са не ко ли ко ре-
че ни ца о по ли тич кој уло зи Ми ла на Не ди ћа и ње го вој од го вор но сти пре ма 
срп ском на ро ду.

Ше сти до ку мент је до пис Шта ба Су хо пла нин ског чет нич ког од ре да, 
вој во де Ма ша на Ђу ро ви ћа, од ја ну а ра 1942. го ди не, упу ћен Од бо ру за по-
моћ из бе гли ца ма из Ра шке. У ње му се Од бор упо зо ра ва да рав но мер но рас-
по ре ди по моћ за угро же не Ср бе из Но вог Па за ра. На и ме, Штаб је утвр дио 
да се по моћ про сле ђу је ма ло број ним имућ ни јим срп ским по ро ди ца ма из 
Но вог Па за ра, тј. оним ути цај ни јим, а да си ро ма шне по ро ди це оста ју без 
по мо ћи. До ку мент по ка зу је да је Од бор до 22. ја ну а ра 1942. го ди не већ два 
пу та слао по моћ за Ср бе из Но вог Па за ра, и да је оба пу та би ло по ме ну тих 
мал вер за ци ја. Чет нич ки штаб на ре ђу је да се са ова квом прак сом од мах пре-
ки не и да се од ре ди по вер љи ва лич ност, ко ју ће исти одо бри ти, да убу ду ће 
вр ши рас по де лу ма те ри јал не по мо ћи за но во па зар ске Ср бе.
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I
Пи смо бив ших на род них по сла ни ка ми ни стру уну тра шњих де ла  

Ми ла ну Аћи мо ви ћу о ста њу у Но вом Па за ру и око ли ни 

МИ НИ СТРУ УНУ ТРА ШЊИХ ДЕ ЛА 
г. Ми ла ну Аћи мо ви ћу

Б е о г р а д

Ко лев ка Не ма њић ске др жа ве – ста ри срп ски Рас пре жи вљу је у сво јој 
исто ри ји нај стра шни је да не. 

Ве ков ни не при ја те љи на ше га на ро да – Тур ци и Ар на у ти сла ве свој кр ва-
ви пир и це ла до ли на Ра шке пред ста вља кр ва во раз бо ји ште. 

Без број по би је них не ви них љу ди, же не и де це у Ста ром Ибар ском Ко-
ла ши ну, сре зо ви ма Ко сов ско Ми тро вач ком, Де жев ском и Шта вич ком го-
ворe о ди вљој анар хи ји ко ја та мо вла да. Хи ља де из бе гли ца оста лих без кро ва 
и без на су шног хле ба кре ће ко ло на ма низ ибар ску до ли ну. Но Ар на у ти ма 
и Тур ци ма ни је би ло до вољ но то већ су у два сна жна на ле та, од ко јих је пр-
ви био од би јен, бла го да ре ћи лич ној хра бро сти Вој во де Ма ша на Ђу ро ви ћа и 
ње го вих ју нач ких чет ни ка, ма да су до шли до са ме Ра шке где су по па ли ли не-
ко ли ко се ла, ко ја при па да ју Сту де нич ком сре зу, ко ји је на се љен чи сто срп-
ским жи вљем и ко ји је при па дао Ср би ји пре свих ра то ва. У дру гом на ле ту 
ус пе ли су, ко ри сте ћи се не ста ши цом му ни ци је и већ се на ла зе на до ма ша ју 
Ра шке над ко јом не пре ста но бди смрт на опа сност. У бор ба ма с њи хо ве стра-
не уче ству ју Ар на у ти са Ко со ва, Дре ни це, Пе ћи и Ђа ко ви це и дру гих ме ста 
под вођ ством Аћи фа Ха џи ах ме то ви ћа и Ба ја зи та Бо ље тин ца. 

Она мо, где су цве та ла срп ска се ла, где се је за че ла пр ва срп ска др жа ва 
ви ју се обла ци ди ма за па ље них срп ских до мо ва и чу је се ле лек оста лих же на 
на зга ри шти ма. На си ље сва ке вр сте до сти же вр ху нац а све се то ра ди план-
ски у јед ном њи хо вом нај глав ни јем ци љу да се та мо ис тре би срп ски жи ваљ и 
да се у сре зо ви ма Ми тро вач ком и Де жев ском, у ко ји ма је био ве ћи ном срп-
ски жи ваљ, ство ри ве ћи на ар на ут ска и тур ска ка ко би се од Не ма ца до био 
при ста нак да Ми тро вач ки и Дра жев ски37 сре зо ви бу ду при по је ни Ал ба ни ји 
и да се на тај на чин из и гра не дав но про пи са на уред ба.

По след њим на па дом на Ра шку при мо ра ни су би ли гра ђа ни ове ма ле и 
мир не ва ро ши да је оста ве пра зну и да се са по ро ди ца ма при дру же ко ло на ма 
из бе глич ким ко је се пру жа ју од Сла ти не па све до Ушћа. По са зна њи ма, ко-
ја су ве ро до стој на, у сво ме бе су Аћиф Ха џи ах ме то вић ко ји је у про шло сти, 
за хва љу ју ћи то ле ран ци ји и ши ро ко гру до сти на ше га на ро да и на ших вла сти, 
био и на род ни по сла ник и за ме ник се на тор ски и Ба ја зит Бо ље ти нац ко га 

37 У пи та њу су Ко сов ско-ми тро вач ки и Де жев ски срез.
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је шко ло ва ла на ша др жа ва и из др жа ва ла му чи та ву мно го број ну по ро ди цу 
кроз низ го ди на, по кла ли су ових да на и по у би ја ли у Но вом Па за ру сле де-
ћа ли ца: Спа со је Си мо вић, Жар ко Жив ко вић, Ми ла на и Бла го ја Бо ја ни ћа, 
Ве ли ми ра Ми лу ти но ви ћа, Сте ву Мар ко ви ћа, До бри ми ра Бу шми ра, Алек су 
и Жив ку Бај че ти ћа, Ву ка ди на, Фи ли па, Ми ла и Ран ка Си мо ви ћа, Ра до ји цу 
Бе ли ћа, Ми лу Ра до ва но ви ћа, Ми лен ка и Дра га Плав ши ћа, два си на Ко сте 
Плав ши ћа, Во ји сла ва Ћур чи ћа, Пре дра га Ра ко ви ћа, Ви ли ме на Тер зи ћа, 
Алек су Здрав ко ви ћа са си ном, Мар ка Ива но ви ћа, Ра до ја Бу ла то ви ћа, док су 
Сте ви Ба са ре ви ћу, тр гов цу Ни ко ли Мир ко ви ћу, ка пе та ну у пен зи ји од се-
че не гла ве, као и Дра гу ти ну Шу мар цу. Ова квих слу ча је ва је без број ка ко у 
Де жев ском та ко и у Ми тро вач ком сре зу за ко је ће се све при ку пи ти по да ци 
и бла го вре ме но до ста ви ти Вам спи сак.

По би је ним као што на пред на по ме ну смо ва ђе не су очи, на ба да ни на 
ко ље и но ше ни у нај ве ћем ди вљем три јун фу кроз Но ви Па зар уз бе сно ха-
ла ка ње ру ље. Вр ше на су та ква вар вар ства над не ја ком жен ском де цом ка ква 
не пам ти ни Сред њи Век, та ко да пре ко ра че не гра ни це ди вља штва пре ла-
зе и гра ни це хри шћан ског стр пље ња на ше га на ро да, ко ји иако под кр стом 
сво га стра да ња не мо же да рав но ду шно слу ша бол и гле да стра шну смрт 
сво је че ља ди.

По ред по би је них за тво ре но је пре ко три ста мир них и ло јал них гра ђа на 
ко ји се сма тра ју та о ци ма, чи ја нам суд би на до да нас ни је по зна та а ко ји су 
нај ве ро ват ни је до са да по би је ни.

Да нас Ра шка и срез Сту де нич ки пред ста вља не чу вен збег, стра шну бе ду 
ко ју гра ђа ни ма ко ли ко хте ли ни су у ста њу да убла же. Сва ка сли ка бле да је 
пре ма су штој ствар но сти, па да би се об ма на ма Ар на у та и Ту ра ка, ко ји Нем-
ци ма пред ста вља ју на лич је и тра же бор бу под из го во ром да по ма же Нем це 
у бор би про тив ко му ни ста од ко јих је до брим де лом очи шће на Ибар ска до-
ли на, ста ло на пут, да би се са звер стви ма пре ста ло, ми Вас го спо ди не ми ни-
стре, као бив ши на род ни пред став ни ци то га кра ја мо ли мо: 

1/ да учи ни те ка ко би се од ре ди на ше вој ске са при стан ком Нем ца упу-
ти ли у Ра шку, да бу ду бра на сва ком бу ду ћем на ле ту ар на ут ско-тур ском ко ји 
су на по ми ње мо, до бро на о ру жа ни и мно го број ни;

2/ да се пре ко не мач ког вр хов ног за по вед ни ка из деј ству је уво ђе ње но-
вих вла сти у Ми тро ви ци и Но вом Па за ру или ус по ста ви за јед нич ка власт, 
пред ви ђе на про пи са ном уред бом (ако је она још [на] ва жно сти), но та ко да 
ви ше не бу де уоби чај ног из и гра ва ња;

3/ да се из деј ству је про те ри ва ње свих Ал ба на ца ко ји су до шли из Ал ба-
ни је у ци љу ме те жа по чи јим се ди рек ти ва ма и вр ше ови зло чи ни у име Ал-
бан ског ко ми те та у Ти ра ни38;

38 У пи та њу је Ал бан ски на ци о нал ни ко ми тет са Ко со ва и Ме то хи је, ко ји је ра дио по ди-
рек ти ва ма вла де у Ти ра ни.
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4/ да се омо гу ћи по вра так на шег жи вља из збе га, да им се ство ри у гра-
ни ца ма на ше др жав не мо гућ но сти ма кар по ди за ње и при вре ме них ба ра ка за 
сме штај по ро ди це и на да све, да им се омо гу ћи ис хра на јер је срез Сту де нич-
ки био па си ван и у нај по вољ ни јим при ли ка ма и 

5/ да се јед ном реч ју омо гу ћи сно шљи ви ји жи вот на шем на ро ду, ко ји је 
про жет јед ном је ди ном же љом да у ми ру и нај ко рект ни јем ста ву пре ма оку-
па тор ским вла сти ма са че ка за вр ше так овог стра шног ра та.

Про же ти Ва шим ми сли ма и на ме ра ма да у те шким да ни ма да на шњи це 
са чу ва мо свој на род, по и ма ју ћи Ва ше сил не на по ре у том прав цу и мо ле-
ћи Вас да у нај пле ме ни ти јем по слу ис тра је те, ми Вас на кра ју још је дан пут 
мо ли мо и пре кли ње мо да ста не те јед ном на пут уоби ча је ним ин три га ма ар-
на ут ско-тур ским код не мач ких вој них вла сти и да их уве ри те у то да у Ра су 
не ма ни јед ног ко му ни сте, да та мо жи ви на ци о на лан че стит и по штен свет, 
ко ји је го тов да у сва ко до ба дâ и вид не до ка зе сво је по слу шно сти и ло јал но-
сти и ко ји да нас ни шта дру го не тра жи до то да до жи ви сво ју сло бо ду, сво ју 
др жав ну не за ви сност и да кроз ту нај ве ћу на ци о нал ну све ти њу са чу ва жи во-
те сво је не ја ке де це.

Спа си те, Го спо ди не Ми ни стре, свој на род са да или ни ка да, јер су му ке 
и стра да ња до сти гле кул ми на ци ју а на род ће срп ски кад то мог не хте ти и 
зна ти да це ни ко му је у нај те жим да ни ма био спа си лац.

При ми те ува же ни Го спо ди не Ми ни стре и овом при ли ком уве ре ње на-
шег од луч ног по што ва ња и за хвал но сти.

1 де цем бра 1941 г. Бив ши на род ни по сла ни ци
Бе о град

[ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив ших на род них по сла ни ка ми ни стру 
уну тра шњих де ла Ми ла ну Аћи мо ви ћу о ста њу у Но вом Па за ру и око ли ни од 
30.11.1941. године]

II
Из ве штај сре ског на чел ства у Ра шки о са слу ша њу из бе гли ца  

из Но вог Па за ра
Л. П.
У Но вом Па за ру су сви ви ђе ни ји љу ди са се ла стре ља ни. Ал бан ске вла-

сти су у овом ме сту гро зно по сту па ле са на шим жи вљем. Гра ђа ни су хап-
ше ни, зло ста вља ни и уце њи ва ни. Ро ђе ни брат Не сто ра из Бр ња ка, срез 
Шта вич ки, стре љан је ме ђу оста ли ма. Ње му су пре стре ља ња не ко ли ко да-
на вр ши ли ну жду у уста. Но вац и све по крет не ства ри од у зи ман је на шем 
жи вљу под прет њом оруж ја. Во ђе и на ред бо дав ци свих не де ла пре ма на-
шем жи вљу би ли су: Аћиф Ха џи ах ме то вић, бив[ши] нар[одни] по сла ник,  
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Ах мет Да ца, бив[ши] бла гај ник бан ке, Азем Аџо вић, бив[ши] ко ман-
дир жанд[армеријске] че те у пен зи ји, Осман Џа не фен дић, обу ћар, сви из 
Н[овог] Па за ра и Џа фер Де ва из Кос[овске] Ми тро ви це.

Са слу ша ња но во при спе лих из бе гли ца и да ље ће се вр ши ти и из ве шта ји 
ће би ти до ста вље ни [у] На сло ву по зи вом на на пред ци ти ра на на ре ђе ња.

Име на ли ца, од ко јих су при ку пље ни пред њи по да ци, на ла зе се код овог 
На чел ства.

Пред ње ми је част до ста ви ти с мол бом на над ле жност.

Сре ски на чел ник,
М.П. /пот пис не чи так/

[АСЖ, фонд Г2, Ко ме са ри јат за из бе гли це, ф. 24, л. 1]

III
Пи смо Ср ба из Но вог Па за ра ко ман дан ту ору жа них че та у Ра шки

КО МАН ДАН ТУ СРП СКИХ ОРУ ЖА НИХ ЧЕ ТА

Р А Ш К А (или где бу де)

Пот пи са ни у име сво је и у име 2500 Ср ба и срп ског жи вља из Но вог 
Па за ра и из бе гли ца из сре за Де жев ског, као и у име оних Ср ба ко ји се још 
на ла зе у оп шти ни Вој ко вић ској и Со по ћан ској на сво јим до мо ви ма, упу ћу ју 
Вам сво је иза сла ни ке г[рупа] г[рађана].

1) Дра го љу ба Пан те ли ћа
2) Слав ка Че ка но ви ћа оба овд[ашњи],
с мол бом да их при ми те и са слу ша те о не во ља ма и же ља ма свих ов да-

шњих Ср ба, а ко је се са сто је у сле де ћем:
Да су сви до са да шњи на па ди ве ли ко срп ских ору жа них че та би ли од те-

шких по сле ди ца по сав Срп ски жи ваљ овог кра ја; и 
Да би сва ки по но вље ни на пад мо гао да до ве де у пи та ње жи во те и оп ста-

нак свих Ср ба и ње го вих по ро ди ца ово га кра ја. 
Да би се спре чи ле да ље пат ње и стра да ња Ср ба ово га кра ја мо ли мо Вас 

и ку ми мо да сва ку да љу ору жа ну бор бу са бра ни о ци ма Но вог Па за ра об у-
ста ви те и да ову за ме ни те мир ним раз го во ри ма и пре го во ри ма ка ко би се 
до шло до мир но га ста ња, сре ђи ва ња при ли ка, а пре ко ово га и спа са це ло куп-
ног ова мо шњег на шег жи вља. 

Зи ма је на пра гу, наш жи ваљ оску де ва у нај ну жни јим жи вот ним по тре-
ба ма, а ако би се ово ста ње про ду жи ло стра ху је мо да ће мо и уми ра ти од гла-
ди и сту ди. За то Вас мо ли мо по но во и пре кли ње мо ува жи те на шу мол бу и 
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на ше де ле га те вра ти те нам са ра до сним гла сом да об ра ду је мо све Ср бе и 
Срп ске по ро ди це ов да шње и при ми те к зна њу од Ва ше од лу ке за ви си на ше 
би ти или не би ти.

Но ви Па зар, 29. но вем бар 1941. го ди не
С по што ва њем

[следи 287 потписа]
[ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Ср ба из Но вог Па за ра ко ман дан ту ору-
жа них че та у Ра шки од 29. 11. 1941. године]

Iv
Де пе ша Окру жне не мач ке ко ман де 861 из Ко сов ске Ми тро ви це  

вој во ди Ми ла ну Пе ћан цу

П Р Е П И С
Окру жна не мач ка ко ман да I/861 Ми тро ви ца 17–XI–1941

Бр: 3387/41

Го спо ди ну
Вој во ди Ми ла ну Ко сте Пе ћан ца

Ва ше пи смо од 16–XI–1941 на ла зи се у мо јим ру ка ма.
1/ У пра во вре ме из ме ђу Вас и Ал бан ских вла сти по сто ји бе са. Ја и Ви 

ура ди ће мо све, да спре чи мо не зго де.
2/ Да се до пу сти јед на ка пра ва жи те љи ма и то не са мо ал бан ским не го 

и срп ским, мо же те да ми по ве ру је те, то је мо ја пра ва же ља и ра ди то га по-
ста вио сам ја ку жан дар ме риј ску стра жу у Ву чи тр ну и По ду је ву. Ус по ста вио 
сам жан дар ме риј ске ве зе у сви ма прав ци ма, ка ко би се да ла мо гућ ност ста-
нов ни штву да мо гу да до ђу и лич но пре да ју жал бе не мач кој вла сти. Ра чу нам 
да је се ти ме мно го по сти гло. Ја оста вљам сва ком се ља ку ње го во жи то и то 
на до ма ћи на по 250 до три сто ти не ки ло гра ма жи та по хек та ру ра ди се ја ња. 
Оста ло жи то от ку пљу јем, углав ном за ци вил но ста нов ни штво. Ја до би јам са-
мо је дан део од то га, што ја нај хит ни је по тре бу јем за ста нов ни штво. Мно го 
је жи та из мог де ло кру га из ве зе но. 21–ок то бра ре као сам Вам, да не мо гу 
ви ше ни ка ко да из во зим жи то. Та ко је то.

Ако же ли те да ку пи те овас, мо гао бих Вам да ти не ко ли ко ва го на по 4.50 
ди на ра фран ко По ду је во. У ко ли ко же ли те да га има те, из ве сти те ме, а ја ћу 
мо је прет по ста вље не вла сти да мо лим за одо бре ње ра ди из во за.

Жа лим што Вам са дру гим на мир ни ца ма не мо гу да иза ђем у су срет.
3/ При мам зна њу, да сте Ви пи сме но по твр ди ли Ва ше дез ин те ре со ва ње 

на под руч ју за пад но од ре ке Ибра.
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Ма сов ни на пад на Но ви Па зар је у то ку. Ја сам пи сао та ко ђе и Ма ша ну 
Ђу ро ви ћу, да ће све да ура дим да не бу де уву чен /од стра не ко му ни ста/ у 
ибар ску кли су ру од Сла ти не до око ли не Ра шке.

Ја сам да нас чет ни ка Кр сто ви ћа, ко ји је био ухва ћен у Ле по са ви ћу, пу-
стио са пи смом Ђу ро ви ћу.

У уз бу ђе њу због на па да на Но ви Па зар, мо лио бих Вас, да у ко ли ко је 
мо гу ће осу је ти те да Ср би до ла зе на ал бан ско под руч је и та ко спре чи те евен-
ту ал не ис па де. Исто та ко ћу да на ре дим, да уко ли ко је мо гу ће ма ње Ал бан ца 
– све у свр ху ми ра – до ла зе на срп ско под руч је.

Раз у ме ће те, да у ко ли ко до ђе до раз ре ше ња бе се, је дан на па дај на ал бан-
ско под руч је, мо же да на и ђе на јак ору жа ни от пор.

На стој мо да спре чи мо на сва ки на чин, да се глу по сти од Бањ ске и са да 
на Но ви Па зар не про ши ре.

/пот пис не чи так/
Рит мај стор и Крај ско ман дант

[АВИИ, НДа, к. 13, ф. 27, док. 33]

v
Пи смо бив шег се на то ра Ти хо ми ра Шар ко ви ћа и бив шег на род ног по-

сла ни ка То до ра Ми ха и ло ви ћа пред сед ни ку Срп ске Вла де о ста њу  
у сре зо ви ма Де жев ском и Ко сов ско-ми тро вач ком

Го спо ди не Пред сед ни че,

У оче ки ва ње да се нај у гро же ни јим сре зо ви ма Ко сов ско-ми тро вач ком 
и Де жев ском по мог не, јер су се ла у њи ма по па ље на, ста нов ни ци де лом по-
у би ја ни а де лом се као аве ти са сит ном де цом кре ћу глад ни, го ли и бо си, по 
ци чи и зи ми до ли ном Ибра, гле да ли смо ове не ми ле при зо ре са ве ром да ће 
се Ва ша обе ћа ња ис пу ни ти. 

Ме ђу тим смо сва ко днев но све до ци та ко не ми лих по ја ва, ко је да ју сли ку 
на ше га не ра да, на ше не хат но сти а у мно гим при ли ка ма и на ше не до ра сло сти 
да се у те шким да ни ма да на шњи це, ка да про жи вљу је мо стра шну гол го ту сва-
ђа мо, при бе ре мо и по сао на по мо ћи на му че ном сво ме на ро ду, у гра ни ца ма 
мо гућ но сти, што по вољ ни је оба ви мо.

Ме сто да из сво је на род не и др жав не тра ге ди је из ву че мо по у ку, по шли 
смо ста рим тра го ви ма, као да смо, не ка нам је до пу ште но ре ћи, из гу би ли сва 
свој ства јед но га на ро да, ко ји је у про шло сти у сви ма сво јим под ви зи ма оли-
ча вао ви тал ну сна гу јед ног здра вог, сна жног и цар ског на ро да. 

До пу сти ли смо да се са на ма из и гра ва ју ди вље Ар на ут ске хор де и да нам 
уби ја ју не са мо тро шно те ло не го и здрав дух.
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Са мо не ко ли ко при ме ра:

1/ про пи са на је не ка уред ба о за јед нич кој вла сти у че ти ри сре за: По ду-
је ву, Ву чи тр ну, К. Ми тро ви ци и Н. Па за ру, ко је у са мом свом ак ту, кла у зу-
лом о че твр ти ни и вра ћа њем на ро да у сред њи век са др жа ва ла је кли цу осу де. 
Ти се кра је ви сма тра ју кра је ви ма Ср би је. Ме ђу тим са ма та уред ба иако по-
све шту ра, ко ја са да по сле па ље ња срп ских се ла и ства ра њем њи хо ве ве штач-
ке ве ћи не, са мо Ар на у ти ма ко ри сти, иза зи ва ју ћи да у тим кра је ви ма вла да 
не чу ве но и пу но без вла шће. 

2/ Док Ар на у ти за ва ра ва ју Не мач ке вој не вла сти а на жа лост и на ше раз-
не ко ми си је са ста вље не од до бро на мер них али ап со лут но нео ба ве ште них 
чла но ва, за ко је су про бле ми ових кра је ва Шпан ска се ла, до тле се наш свет 
ма сов но, у стра хо ви тој бе ди, се ли оста вља ју ћи сво ја зга ри шта, гро бља сво јих 
ота ца и све оно што им је нај дра же и нај ми ли је. 

2/ [3/] На шим ма те ри јал ним сред стви ма, ко ја се Ар на у ти ма – Ко сов-
ско Ал бан ском Ко ми те ту, том нај и зра зи ти јем про тив ни ку Ср би је и Срп ства 
у [...], ко ја се да ју у ци љу да се по мог не наш на род, из др жа ва ју се Ар на ут ски 
жан дар ми, ор га ни зу је се њи хо ва ми ли ци ја и спре ма се но во по тај но и стра-
шно кр во про ли ће да до ку су ре и оно ма ло оста та ка на ших.

На ма се чи ни ува же ни Го спо ди не Пред сед ни че да је ди ни пут за рас-
пра ву на ших пи та ња у овим сре зо ви ма тај, да се јед ном за сваг да пре ки не 
са ра зним спо ра зу ми ма из ме ђу нас и Ар на у та и да се она ре ше је ди но и ис-
кљу чи во ди рект ним пу тем са Вр хов ним За по вед ни ком Не мач ке вој не си ле 
у Ср би ји, јер ко ми си је и ра зни спо ра зу ми пред ста вља ју су ви шност, слу жи 
Ал бан ском ко ми те ту, чи је је сре ди ште у Ми тро ви ци, са мо као ма ска, да се 
што бо ље ор га ни зу ју, ка ко би нам за да ли смрт ни уда рац, а све то под окри-
љем про пи са не уред бе, ко ја је под вла чим, умр ла пре не го што је се и за че ла;

3/ [4/] По ред пот пу ног уни ште ња на шег се љач ког жи вља на ро чи то у 
сре зо ви ма Ко сов ско Ми тро вач ком и Де жев ском код Ср ба, тр го ва ца и за-
на тли ја, за мро је сва ки при вред ни жи вот, док Тур ци и Ар на у ти под окри-
љем Не мач ких вла сти до би ја ју пун за мах што је до не кле у овим при ли ка ма 
и ра зу мљи во, али оно, што нас као Ср бе мо ра бо ле ти [да се у] огром ним 
ко ли чи на ма да ју мо но пол ски ар ти кли: ше ћер, гас, со, ду ван и др. ко је раз не 
ар на ут ске тур ске ко те ри је ша љу де лом у Ал ба ни ју а де лом про да ју уз ба сно-
слов не це не и то ис кљу чи во ал бан ско-му сли ман ском еле мен ту, док их Ср би 
ме се ци ма не при ма ју, на пла ћу ју ћи та квом тр го ви ном и так се за њи хо во „Ар-
на ут ско до мо бран ство“. 

Де ша ва ју се та кве ано ма ли је да се ше ћер, гас, со и др. мо но пол ски Ра-
шкој, ко ја већ пет ме се ци у њи ма оску де ва пре во зе не мач ким ка ми јо ни ма, 
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уз прат њу не мач ких вој ни ка за К[осовску] Ми тро ви цу и Н[ови] Па зар, где 
их про да ју на на пред на ве де ни на чин и 

4/ [5/] По ред ег зе ку тив не на пла те по ре за, ко га је ди но Ср би пла ћа ју 
по ред оста лих да жби на и из ну ђи ва ња до бро вољ них при ло га, та ко ђе са мо 
од Ср ба, на шим се си ро ма шним чи нов ни ци ма не да ју по сла те пла те, док Ар-
на у ти сво је жан дар ме и на зо ви чи нов ни ке сва ко днев но уна пре ђу ју та ко да 
пла та ар на ут ског жан дар ма сам ца, без ика кве шко ле, ко ји је при том пот-
пу но не пи смен из на ша 2500-3000 ди на ра ме сеч но. На шем се пак са ве ту је 
да се не по треб но кр па по Бе о гра ду, Ни шу и Ва ље ву, да би се опет вра тио 
без сред ста ва, јер их оту да вра ћа ју са мо ти ва ци јом да сво је при на дле жно сти 
при ме она мо где их ни ка да до би ти не ће и где ће са сво јом по ро ди цом из у-
мре ти глад ни. 

Без број је ова квих при ме ра Го спо ди не Пред сед ни че на ше крај ње не за-
ин те ре со ва но сти и на ше не ра зу мљи ве инерт но сти, но кру на на шег не ха та и 
на ше крат ко вид но сти је сте, на ка кав на чин наш од сек за из бе гли це ре ша ва 
овај нај ва жни ји про блем. 

У Ра шкој где је обра зо ван од бор од са мих гра ђа на, ко ји је са успе хом 
из при ку пље них сред ста ва нај си ро ма шни јег сре за, по мо гао без број чет ни ка, 
уз др жа вао ра ње ни ке у не ко ли ко бол ни ца и по ма гао до кле је мо гао из бе гли-
це из ра зних кра је ва, по сла ти су чи нов ни ци то га од се ка са нов цем спе ци-
јал но за из др жа ва ње из бе гли ца. Ме ђу тим [са] со бом но се и рас пис по ко ме 
се не при зна ју из бе гли ца ма она ли ца ко ја су из Ми тро вач ког39 и Де жев ског 
сре за ко ји ма су ку ће по па ље не, чи је су по ро ди це рас ту ре не у не ко ли ко сре-
зо ва јер су по пој мо ви ма чи нов ни ка од се ка за из бе гли це ко ји о то ме и не 
раз ми шља ју ти кра је ви Ср би ја, ко ја ће уско ро ова квим ра дом би ти Ср би ја 
без Ср ба, јер та мо по гле дај мо исти ни у очи вла да пу на власт Ал бан ског ко-
ми те та. Ако пак ти гре шни ци –авај–! не ма ју пра ва на ову пот по ру и ако су 
оста ви ли без број сво јих мр твих и ако су сво је по ро ди це ра штр ка ли а са ми 
се ла ти ли оруж ја да спа су у пр вом ре ду част срп ског на ро да а пре ко ове да 
бра не сво ја ог њи шта и сво ју де цу, ни су из бе гли це, он да је на ма уоп ште не 
појм љив по јам из бе гли ца. 

Ра ди исти ни то сти на ших тврд њи при ла же мо пре пис ор ги нал ног рас пи-
са ко јим су снаб де ве ни чла но ви од се ка за из бе гли це, чи је ће днев ни це из не-
ти ја мач но ви ше не го што ће из не ти по моћ из бе гли ца ма.

У Ра шкој и око ли ни не ма дру гих из бе гли ца сем ових не ду жних се ља ка 
из Ми тро вач ког и Де жев ског сре за, па ће Вам ова кав при мер по слу жи ти 
[из] све га до са да из ло же ног и уве ри ти Вас да су Ва ши екс пер ти ко је ша ље-
те ма ли љу ди за ве ли ке ства ри.

39 Ко сов ско-ми тро вач ког сре за.
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Ова ква не до ра слост и не по зна ва ње при ли ка у овим кра је ви ма ко јим 
смо вла да ли без ма ло три де це ни је, нај бла же ре че но иза зи ва ју цр ве ни ло на 
на шем на род ном и др жав ном обра зу, па схва та ју ћи те жи ну на ше га за дат ка 
у да на шњим пре те шким при ли ка ма, зна ју ћи за Ва шу љу бав пре ма на ро ду и 
зе мљи, апе лу ју ћи на Ва шу свест и по нос а у те жњи да Вам уко ли ко мо же мо 
по мог не мо ми смо сло бод ни да Вас као Ср би и бив ши на род ни пред став ни-
ци ових кра је ва умо ли мо:

Да учи ни те крај у гра ни ца ма мо гућ но сти ова ко ина у гу ри са ном си сте-
му. Те шко је под оку па тор ским вла сти ма спро ве сти па мет ну и пло до но сну 
на род ну по ли ти ку, али су из ве сне ства ри по на шем ми шље њу мо гу ће на и ме:

Мо гу ће је јед ном пре чи сти ти код Не мач ких вла сти пи та ње ус по ста ве 
на ше вла сти, без не по треб них – ди рект них спо ра зу ма са Ар на у ти ма, ко ји во-
де по ли ти ку из и гра ва ња или бар ако се у том прав цу ни шта не мо же учи ни ти 
не ус па љи ва ти да ље овај гре шни свет ја ло вим на да ма, па не ка се, ка ко зна и 
уме сна ђе до за вр шет ка ра та;

Мо гу ће је да ље не да ва ти не при ја те љу сред ства за да ље ис тре бље ње срп-
ског жи вља;

Мо гу ће је по ште де ти др жав ну ке су од мно гих не по треб них из да та ка, и 
ра зних ко ми си ја и мо гу ће је по ста ви ти јед ног па мет ног ин спек то ра са пре-
ци зним зна њем не мач ког је зи ка, ко ји би био снаб де вен Ва шим ши ро ким 
овла шће њи ма на ли цу ме ста – ови у Ра шкој – у до го во ру са ме сним вла сти ма 
и ви ђе ним гра ђа ни ма ва ро ши и се ла ре ша вао бр зо и нај ек спе ди тив ни је сва 
на ша бол на пи та ња;

Мо гу ће је и још са слу ша ти, ма кар и не по слу ша ти до бро на мер но ми-
шље ње че сти тих љу ди из овог кра ја ко ји по зна ју при ли ке мно го бо ље од до-
са да шњих до бро пла ће них екс пе ра та ко ји су о свом „ру ху и кру ху“ ру ко во ђе-
ни нај че сти ти јим по бу да ма до ла зи ли до Вас, при ма ни од Ва ших се кре та ра са 
из ја вом да нас Ви не мо же те при ми ти, под но си ли из ве шта ја ко ји мо жда до 
Ва ших ру ку ни су ни до ла зи ли и те шко раз о ча ра ни вра ћа ју ћи се у сво ја ме ста 
ве ру ју ћи да Ви о све му ово ме ни сте би ли оба ве ште ни и нај зад

Мо гу ће је пра вед ни је, па мет ни је и по ште ни је ре ши ти пра вил ну ис хра-
ну из бе гли ца чи ји су се хра ни те љи ла ти ли оруж ја и шу ме у ве ри и на ди да 
ће бра ћа њи хо ва у чи сто срп ској сре ди ни ако ни шта дру го оно бар по ве сти 
ра чу на о њи хо вој ра штр ка ној си ро ча ди.

На кра ју Вас Го спо ди не Пред сед ни че мо ли мо да нас пра вил но раз у ме-
те, да на ре ди те ка ко [би] се у овим по сло ви ма по шло дру гим – пра вил ни-
јим пу тем, јер смо си ти ра зних обе ћа ња и не мач ких ко ман да на та ко ји нам 
сва ко днев но обе ћа ва ју и ули ва ју на ду у бо ље да не, у про тив ном по ште ди те 
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нас ар на ут ског из и гра ва ња, упу ти те нас на са мо бри гу, са чу вај те нам по нос и 
на о ру жај те нас стр пље њем, да до кра ја ра та очу ва мо бо дар дух и на ду у бо ље 
да не, са чи ме се наш срп ски на род кроз ве ко ве од ли ко вао.

Ста ње је и по след њи пут по на вља мо не из др жљи во и крај ње је вре ме да 
се на шем бед ном на ро ду из бе глич ком оси гу ра по вра так на зга ри шта или се 
по ву че ду бље по Ср би ји и рас по ре ди по се ли ма на зи мо ва ње. Сва ко оду го-
вла че ње ре ше ња по овом пи та њу пред ста вља зло чин. Ово је на ша по след ња 
реч и по след њи апел ко ји Вам упу ћу је мо нај ду бљег уве ре ња да ис пу њу је мо 
сво ју ду жност пре ма на ци ји, пре ма сво јој са ве сти па и пре ма Ва ми и Ва шим 
по ду хва ти ма, не во де ћи ви ше да љег ра чу на ка ко ће се на ше ми шље ње схва-
ти ти, јер су и до са да шњи на ши апе ли оста ли без деј ства. 

При ми те Го спо ди не Пред сед ни че и овом при ли ком уве ре ње на шег од-
луч ног по што ва ња.

30 де цем бра 1941. го ди не Тих[омир] Шар ко вић б[ивши] се на тор
Ра шка. То дор Ми ха и ло вић б[ивши] н[ародни] посл[аник]
[ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив шег се на то ра Ти хо ми ра Шар ко ви ћа и 
бив шег на род ног по сла ни ка То до ра Ми ха и ло ви ћа пред сед ни ку срп ске вла де о 
ста њу у сре зо ви ма Де жев ском и Ко сов ско-ми тро вач ком од 30. 12. 1941. године]

vI
Де пе ша Шта ба Су хо пла нин ског чет нич ког од ре да упу ће на сре ском  

Од бо ру за по моћ из бе гли ца ма у Ра шки

Ш Т А Б
СУ ХО ПЛА НИН СКОГ ЧЕТ НИЧ КОГ ОД РЕ ДА

Ч. Бр. 265
22/I     1942 год.

СРЕ СКОМ ОД БО РУ ЗА ПО МОЋ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА РА ШКА
Овај Штаб је са знао да тај од бор у два ма ха да вао но вац на име по мо-

ћи си ро ма шним Ср би ма у Но вом Па за ру. Код Бо го љу ба Ла ћи ми ћа на ла зи 
се је дан спи сак си ро ма шних Ср ба ко ји ма ту по моћ тре ба из де ли ти. Утвр ђе-
но је да баш нај си ро ма шни јим Ср би ма ни је по моћ из де ље на. У овај Штаб 
до шла је Мил ка Ра ду но вић удо ва из Но вог Па за ра, чи ји је муж по ги нуо у 
Но вом Па за ру 4. но вем бра 1941 го ди не од стра не Ар на у та. Мил ка је оста ла 
без ика квих сред ста ва за жи вот и има тро је де це и из не мо глог све кра. Она 
је из ја ви ла да ни ка кву по моћ од од бо ра ни је при ми ла а да су имућ ни је по-
ро ди це нов ча ну по моћ при ма ле. Мо лим да од бор по ве ри де ље ње по мо ћи 
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ис прав ном и до бром Ср би ну те да не би до ла зи ло до ова квих гре ша ка. Упу-
ћу је се Мил ка удо ва Ра ду но вић с мол бом да се од на ме ње ног нов ца за Ср бе 
у Па за ру и њој зи до де ли.

За Ко ман дан та Ра шке Гру пе
пе ша диј ски по руч ник,

Мир. То ма ше вић
[ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Де пе ша Шта ба Су хо пла нин ског чет нич ког од ре-
да упу ће на сре ском Од бо ру за по моћ из бе гли ца ма у Ра шки од 22. 01. 1942. 
године]

Из во ри и ли те ра ту ра

Ар хив ска гра ђа:

Ар хив Вој но и сто риј ског ин сти ту та, Не ди ће ва ар хи ва.
Ар хив Ср би је у Же ле зни ку, Ко ме са ри јат за из бе гли це.
Исто риј ски ар хив Но ви Па зар, Збир ка до ку ме на та о рад нич ком по кре ту и На род-

но о сло бо ди лач ком ра ту 1912–1945. го ди не, фонд 283.
Исто риј ски ар хив Но ви Па зар, Збир ка хро ни ка 1912-1996. го ди не, фонд 284.
Исто риј ски ар хив Но ви Па зар, Збир ка ко пи ја 1461, 1618-1685, 1900–1951. го ди не, 

фонд 285.
Исто риј ски ар хив Кра ље во, Оп шти на Ра шка 1941–1944. го ди не, фонд 29.
Исто риј ски ар хив Кра ље во, Ти хо мир Ђор ђе вић, фонд 399.
Исто риј ски ар хив Кра ље во, Збир ка до ку ме на та о На род но о сло бо ди лач кој бор би, 

фонд 404.
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Mi lu tin ŽIV KO VIĆ 

SO mE dO CU mENTS ON THE dIS TRESS OF THE 
SERbS IN NO vI PA ZAR AS THE CON SE qU EN CE  
OF ET HNIC CON FLICTS AT THE ENd OF 1941

Sum mary

Six do cu ments we re pre sen ted in this pa per. The fo ur of them are from the per-
so nal fund of Ti ho mir Đor đe vić, pre ser ved in the Hi sto ric Ar chi ve of Kra lje vo, one 
of them from the Ar chi ve of Ser bia in Že le znik from the fund of the Com mis sa ri at 
for Re fu ge es, and one from the Ar chi ve of Mi li tary-hi sto ric In sti tu te, alig ned in the 
Ne dić’s ar chi ve. 

Furt her mo re, the se do cu ments as per the ir con tent and ver sa ti lity, and the fact 
they are of fe ring to the re se ar cher, show the op por tu nity to ha ve a com ple te in sight 
in to dif fi cult si tu a tion in which Ser bian po pu la tion in No vi Pa zar we re si tu a ted in 
1941, and to com pre hend ca u ses, no ti ce the re spon si ble ones and re gi ster con se qu-
en ces of Ser bian po pu la tion dis tress as well. 

Key words: Serbs, No vi Pa zar, De žev ski dis trict, re pre sa il les, Mu slims, Al ba ni-
ans, tchet niks. 

Рад је пре дат 29. апри ла 2012. 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.





Пе тар РИ СТА НО ВИћ*

АД МИ НИ СТРА ТИВ НЕ ПРО МЕ НЕ  
НА ПРО СТО РУ СТА РЕ СР БИ ЈЕ 1912–1941**

Ап стракт: Чла нак се ба ви про це сом уво ђе ња срп ске ад ми ни стра ци-
је на про сто ру Ста ре Ср би је за вре ме бал кан ских ра то ва, ста ту сом ових 
кра је ва то ком оку па ци је 1915-1918. и ка сни јим про ме на ма ад ми ни стра-
тив ног си сте ма до Дру гог свет ског ра та. Рад је на пи сан на осно ву гра ђе из 
Ар хи ва Ср би је, об ја вље не из вор не гра ђе и ре ле вант не ли та ра ту ре.

Кључ не ре чи: Ста ра Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, Ра шка област, Ма ке-
до ни ја, бал кан ски ра то ви, Пр ви свет ски рат, обла сти, ба но ви не, сре зо ви, 
ад ми ни стра тив но уре ђе ње.

Те ри то ри ја ко ју је срп ска вој ска осло бо ди ла у бал кан ским ра то ви ма и 
при по ји ла Кра ље ви ни Ср би ји у срп ским из во ри ма се на зи ва „осло бо ђе не 
обла сти“, „осло бо ђе ни пре де ли“ „но во о сло бо ђе не и анек ти ра не обла сти“ 
и „Ста ра Ср би ја“1. Тер мин „Ста ра Ср би ја“ у Кра ље ви ни Ср би ји ко ри-
шћен је да се озна чи те ри то ри ја гру бо оме ђе на Ра шком на сeверозападу 
и Скоп ском ко тли ном на ју го и сто ку, је згро срп ске сред њо ве ков не др жа-
ве. У ли те ра ту ри, овај тер мин раз ли чи ти ауто ри ко ри сте под ра зу ме ва ју ћи 
ужи или ши ри те ри то ри јал ни оквир. У овом ра ду тер мин „Ста ра Ср би ја“ 
озна ча ва те ри то ри ју ко ја је при по је на Ср би ји и Цр ној Го ри на кон бал-
кан ских ра то ва, про стор Ра шке обла сти, Ко со ва и Ме то хи је и Вар дар ске 
Ма ке до ни је.

На по чет ку 20. ве ка те ри то ри ја Ста ре Ср би је je би ла део Осман ског 
цар ства. По сле Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не и сти ца ња не за ви сно сти 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, pe tar.
ri sta no vic @gmail.com

** 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 М. Ја го дић, Уре ђе ње осло бо ђе них обла сти Ср би је 1912-1914: прав ни оквир, Бе о град 
2010, 7.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012

УДК 94(497.11-13)”1912/1941” ; 
342.26(497.11)”1912/1941”
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Ср би је и Цр не Го ре, ства ра ња ауто ном не Кне же ви не Бу гар ске, про вин ци-
је Ис точ не Ру ме ли је и уво ђе ња аустро у гар ске упра ве у Бо сни и Хер це го ви-
ни, ова те ри то ри ја је су штин ски по ста ла крај ња се ве ро за пад на про вин ци ја 
цар ства2. За Тур ску је под руч је би ло од пр во ра зред ног стра те шког зна ча ја, 
јер пред ста вља рас кр сни цу пу те ва за Ја дран и Егеј. Са дру ге стра не, Ср би-
ја је у ње му гле да ла ко лев ку сво је др жав но сти, про стор на ста њен срп ским 
ста нов ни штвом на ко ме је на ци о нал но-просвeтним ра дом ства ра на под ло-
га за бу ду ће при кљу че ње ма ти ци. По сле аусто ро у гар ске анек си је Бо сне и 
Хер це го ви не 1908. го ди не, про стор Ста ре Ср би је био је је ди ни пра вац на 
ко ме је Ср би ја мо гла да раз ми шља о ши ре њу и да љем осло ба ђа њу Ср ба од 
ту ђин ске вла сти.

У си сте му ад ми ни стра тив не по де ле тур ског цар ства нај ве ћи део Ста ре 
Ср би је се на ла зио у са ста ву Ко сов ског ви ла је та, ад ми ни стра тив но-те ри то-
ри јал не је ди ни це осно ва не у је ку Ве ли ке ис точ не кри зе, 1877. го ди не. По сле 
од лу ка Бер лин ског кон гре са, обим и те ри то ри ја Ко сов ског ви ла је та зна чај-
но су из ме ње ни, при ла го ђа ва ју ћи се окол но сти ма на те ре ну, и он до би ја свој 
ко нач ни об лик. До 1912. го ди не Ко сов ски ви ла јет је до жи вео ви ше ма њих 
ад ми ни стра тив них из ме на, али је гро те ри то ри је Ста ре Ср би је остао у ње-
го вим окви ри ма3. Го ди не 1910. цен тар ви ја ле та се на ла зио у Ско пљу и у ње-
го вом са ста ву је би ло шест сан џа ка са 33 ка зе.

Та бе ла 1. Ад ми ни стра тив на по де ла Ко сов ског ви ла је та ју ла 1910. го ди не4

Санџаци

Скопље Приштина Призрен Пећ Сјеница Пљевља

Казе

Скопље
Куманово

Штип
Крива Паланка

Радовиште
Кочане

Кратово
Османлије
Орханије

Велес

Приштина
Митровица

Вучитрн
Гњилане
Прешево

Нови Пазар
Феризовић

Призрен
Тетово

Гостивар
Љума
Гора

Пећ
Ђаковица

Гусиње
Беране

Трговиште

Сјеница
Нова Варош
Бјело Поље

Доњи Колашин

Пљевља
Пријепоље

2 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), Бе о град 2009, 5.
3 У пе ро ду 1880-1888. При зрен ски сан џак био је из дво јен из Ко сов ског ви ла је та и при-

по јен Би тољ ском ви ла је ту. Исто, 6.
4 Исто, 9.
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Ста ра Ср би ја у бал кан ским ра то ви ма  
1912-1914.

По сле ду гих ди пло мат ских и вој них при пре ма, у сеп тем бру 1912. го-
ди не је за кљу чен са вез бал кан ских др жа ва, са на ме ром да про те ра ју Тур-
ску са Бал ка на5. У пред сто је ћем ра ту Ср би ја је ра чу на ла на про ши ре ње у 
Ра шкој обла сти, на Ко со ву и Ме то хи ји и у Ма ке до ни ји. Тај ним до дат ком 
Уго во ру о при ја тељ ству и са ве зу из ме ђу Ср би је и Бу гар ске од 13. мар та 1912. 
го ди не, до го во ре на је по де ла Ма ке до ни је. Ис точ но од Ро до па и Стру ме 
би ла је не спор на бу гар ска зо на, се вер но и за пад но од Шар-пла ни не не-
спор на срп ска зо на, док је сре ди шњи део Вар дар ске Ма ке до ни је чи нио 
спор ну зо ну. За њу је пред ви ђе на де о ба, уко ли ко би срп ски и бу гар ски ин-
те ре си ис кљу чи ли ауто но ми ју. По де ла би ишла ли ни јом Кри ва Па лан ка – 
Охрид, пре се ца ју ћи Вар дар се вер но од Ве ле са. Уло га ар би тра у евен ту ал-
ном спо ру оста вље на је ру ском ца ру6.

Пр ви бал кан ски рат је окон чан Лон дон ским уго во ром о ми ру. Тур-
ска је би ла при мо ра на да се по ву че ис точ но од ли ни је Енос – Ми ди ја7. Под 
при ти ском ве ли ких си ла, Ита ли је и Аустро у гар ске, ство ре на је не за ви сна 
Ал ба ни ја, на те ри то ри ји ко ја је тре ба ло да при пад не Ср би ји и Цр ној Го ри. 
До шло је до су ко ба из ме ђу Ср би је и Бу гар ске због по де ле осво је них те ри-
то ри ја у Вар дар ској Ма ке до ни ји. Ру ска ар би тра жа је спо ро на пре до ва ла, 
па је Ср би ја скло пи ла са вез са Грч ком, не за до вољ ном пре ве ли ким ја ча њем 
Бу гар ске, и за ин те ре со ва ном за да ља про ши ре ња у Егеј ској Ма ке до ни ји8. 
Стал ни ин ци ден ти на ли ни ји раз гра ни че ња еска ли ра ли су у рат ни су коб на-
па дом бу гар ске вој ске на срп ске по ло жа је на Бре гал ни ци. Срп ска вој ска је 
по сле те шких бор би, ко је су тра ја ле од 30. ју на до 9. ју ла, од не ла по бе ду, 
по сле че га у рат про тив Бу гар ске ула зе Тур ска и Ру му ни ја. По ра же на на 
свим фрон то ви ма, Бу гар ска је би ла при мо ра на да за тра жи при мир је. Рат је 
окон чан ми ром у Бу ку ре шту 28. ју ла 1913. го ди не, ко јим је Ср би ји при па ла 
чи та ва Вар дар ска Ма ке до ни ја.

5 Са вез је скло пљен ни зом уго во ра о при ја тељ ству и са ве зу и вој них кон вен ци ја из ме ђу 
Ср би је, Бу гар ске, Цр не Го ре и Грч ке из ме ђу мар та и ок то бра 1912. го ди не. Бал кан ски 
уго вор ни од но си 1876-1996, том I (1876-1918), (при ре дио Мо мир Стој ко вић), Бе о град 
1998, 285-306, 307-313.

6 Исто, „Тај ни до да так Уго во ру о при ја тељ ству и са ве зу из ме ђу Ср би је и Бу гар ске, 
Со фи ја 29. 2/13. 3. 1912“, 285-287. Р. Љу шић, Срп ска др жав ност 19. ве ка, Бе о град 
2008, 256.

7 Бал кан ски уго вор ни од но си 1876-1996, I, „Уго вор о ми ру из ме ђу Тур ске и бал кан ских 
са ве зни ка, Лон дон 17/30. 5. 1913“, 344-347.

8 Уго вор о са ве зу и вој на кон вен ци ја из ме ђу Ср би је и Грч ке скло пље ни су 19. 5/1. 6. 
1913. Исто, 348-356.
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Ср би ја је из бал кан ских ра то ва иза шла као по бед ник, са те ри то ри јом 
уве ћа ном за 81.38%9. У са став Кра ље ви не Ср би је ушли су де ло ви Ра шке 
обла сти, Ко со во и Ме то хи ја и Вар дар ска Ма ке до ни ја. Ус по ста вља ње срп-
ске ци вил не вла сти на те ри то ри ја ма осло бо ђе ним у Пр вом бал кан ском ра ту 
те кло је па ра лел но са на пре до ва њем срп ске вој ске. За то је би ло за ду же но 
По ли циј ско оде ље ње при Шта бу Вр хов не ко ман де, на чи јем че лу се на ла зио 
ин спек тор по ли ци је Ми ло рад Ву ји чић, на чел ник у Ми ни стар ству уну тра-
шњих де ла. По ли циј ско оде ље ње, за јед но са Вр хов ним шта бом, од 26. ок-
то бра 1912. го ди не би ло је сме ште но у осло бо ђе ном Ско пљу. Пр ви за да так 
по ли циј ских слу жбе ни ка би ло је ус по ста вља ње ци вил не ад ми ни стра ци је у 
осло бо ђе ним обла сти ма, од но сно ор га ни за ци ја окру га, сре зо ва и оп шти на, 
по угле ду на ад ми ни стра тив ну по де лу у Ср би ји. Пред лог ад ми ни стра тив не 
по де ле на чел ник Ву ји чић је упу тио Вр хов ној ко ман ди 28. ок то бра 1912. го-
ди не10. По овом пред ло гу, осло бо ђе ну те ри то ри ју је тре ба ло по де ли ти на 
осам окру га: Но во па зар ски, При штин ски, Ку ма нов ски, Ско пљан ски, Те-
тов ски, Де бар ски, По мор ски и Пре шев ски, са укуп но 28 сре зо ва11. Пр во-
бит на ад ми ни стра тив на по де ла је у ви ше на вра та ме ња на и про ши ри ва на, 
у за ви сно сти од на пре до ва ња вој ске, по ли тич ких при ли ка и окол но сти на  

9 Уочи бал кан ских ра то ва, пре ма по пи су од 31. 12. 1910/13. 1. 1911. го ди не, Ср би ја је 
има ла те ри то ри ју од 48.302 км², по де ље ну на 17 окру га и град Бе о град. Но во о сло-
бо ђе ни кра је ви има ли су по вр ши ну од 39.309 км². М. Исић, „Од Ср би је до Ср би је“, 
у: Ср би и Ју го сла ви ја: др жа ва, дру штво, по ли ти ка (уред ник Мом чи ло Исић), Бе о град 
2007, 14.

10 Ар хив Ср би је (=АС), Штаб Вр хов не ко ман де – По ли циј ско оде ље ње 1912-1913 
(=ШВК-ПО), не сре ђе на гра ђа, ку ти ја Б 2387, Ин спек тор по ли ци је, М. Ву ји чић, Шта-
бу Вр хов не ко ман де, 15/28. 10. 1912, Вра ње.

11 Пред ло гом ад ми ни стра тив не по де ле у са став Но во па зар ског окру га ушли би сре зо ви: 
но во па зар ски са се ди штем у Но вом Па за ру, сје нич ки са се ди штем у Сје ни ци и ми тро-
вач ки са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци; у са став При штин ског окру га сре зо ви: 
при штин ски, са се ди штем у При шти ни, ву чи трн ски са се ди штем у Ву чи тр ну, гњи лан-
ски са се ди штем у Гњи ла ну, лаб ски са се ди штем у По ду је ву и фе ри зо вић ки са се ди-
штем у Фе ри зо ви ћу(Уро шев цу); у са став Ку ма нов ског окру га ушли би сре зо ви: ку ма-
нов ски са се ди штем у Ку ма но ву, кра тов ски са се ди штем у Кра то ву и кри во па ла нач ки 
са се ди штем у Кри вој Па лан ци; У округ Ско пљан ски ушли би сре зо ви: ско пљан ски 
са се ди штем у Ско пљу, ка ча нич ки са се ди штем у Ка ча ни ку и ве ле шки са се ди штем у 
Ве ле су; у округ Те тов ски ушли би сре зо ви брод ски са се ди штем у Бро ду, го сти вар ски 
са се ди штем у Го сти ва ру, гор њо по ло шки са се ди штем у Ки че ву и до њо по ло шки са се-
ди штем у Те то ву; у округ Де бар ски ушли би сре зо ви: де бар ски са се ди штем у Де бру 
и ра до мир ски са се ди штем у Ра до ми ру; у са став По мор ског окру га ушли би сре зо ви: 
драч ки са се ди штем у Дра чу, ти ран ски са се ди штем у Ти ра ни, ел ба сан ски са се ди штем 
у Ел ба са ну и ле шки са се ди штем у Ле шу; и у округ При зрен ски ушли би сре зо ви: шар-
пла нин ски са се ди штем у При зре ну, ђа ко вач ки са се ди штем у Ђа ко ви ци и пећ ки са 
се ди штем у Пе ћи. „Ова кву би по де лу за са да тре ба ло усво ји ти с об зи ром на за у зе ту 
област и с об зи ром на мо гућ ност ко је ће де ло ве још на ша вој ска за у зе ти“. Исто.
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те ре ну12. Ус по ста вља ње ад ми ни стра ци је би ло је од пр во ра зред ног по ли тич-
ког зна ча ја, па се те жи ло да ци вил на власт бу де ус по ста вље на на свим те ри-
то ри ја ма ко је је за у зе ла срп ска вој ска13. Чи нов ни ци су по ста вља ни ука зом 
вр хов ног ко ман дан та вој ске, на пред лог По ли циј ског оде ље ња. Ад ми ни стра-
тив на по де ла, као и ука зи о по ста вље њу ци вил них чи нов ни ка ни су за вре ме 
ра та јав но огла ша ва ни у Срп ским но ви на ма из по ли тич ких раз ло га, ра ди до-
брих од но са са са ве зни ци ма14.

Окру жни и сре ски на чел ни ци до би ли су упут ства за рад, пре ма ко ји ма им 
је у ду жност ста вље но да се за јед но са ко ман дан ти ма ме ста ста ра ју о лич ној и 
имо вин ској без бед но сти ста нов ни штва, да оси гу ра ју јед на кост свих гра ђа на 
без об зи ра на вер ску и на ци о нал ну при пад ност, и да чу ва ју не по крет ну имо-
ви ну тур ске др жа ве и дру гих прав них ли ца. Пр ви за да так је би ло гру пи са ње 
се ла у оп шти не и оп шти на у сре зо ве, во де ћи се ста њем ко је је по сто ја ло пре 
ра та и ме сним по тре ба ма ста нов ни штва15. При ли ком ор га ни зо ва ња сре зо ва 

12 „У вла ди је од лу че но да се Но ва Ва рош, Пље вља и При је по ље об у хва те у ад ми ни стра-
тив ном по гле ду ако их на ша вој ска др жи“. Из ве штај о по сла тим на ре ђе њи ма ин спек то-
ру Ву ји чи ћу пре ко те ле гра фа, ко ја ве ро ват но ни су сти гла услед пре ки ну тог са о бра ћа ја. 
АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б2387, по на ред би ми ни стра уну тра шњих де ла ин спек тор Д. То-
до ро вић, ин спек то ру М. Ву ји чи ћу, 27. 10/9. 12. 1912, Бе о град. У не да ти ра ном ак ту, на-
ста лом по сле пред ло га ад ми ни стра тив не по де ле од 15/28. 10. 1912, по ред ра ни је пред-
ви ђе них осам окру га, на во де се и два но ва: Пље ваљ ски (срез пље ваљ ски) и Би тољ ски 
(сре зо ви би тољ ски, охрид ски, кру шев ски и при леп ски). Ми ни стар ство уну тра шњих 
де ла – По ли цај но оде ље ње (МУД-П), 1912, Ф 44 Р 95, При вре ме на ад ми ни стра тив на 
по де ла Ста ре Ср би је, не да ти ран и не пот пи сан акт. О стал ним из ме на ма ад ми ни стра-
тив не по де ле све до чи при мер При мор ског окру га, ко ји се по ми ње и у пред ло гу по де ле 
од 15/28. 10. 1912, као и у не да ти ра ном ак ту. У на ред би окру жном на чел ни ку у Би то љу 
од 13/26. 3. 1913. Ву ји чић ме ђу тим на во ди: „...на ша је вла да од лу чи ла да у при мор ском 
кра ју, у ко ји спа да и Ел ба сан са око ли ном, не по ста вља ци вил ну власт, већ да тај крај 
за у зе те обла сти др жи и уре ђу је вој ска“. АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б 2387, Ин спек тор по ли-
ци је М. Ву ји чић, на чел ни ку окру га Би тољ ског, 13/26. 3. 1913, Ско пље.

13 „На стој те да што да ље ра ши ри те на шу власт... ...што ви ше об у хва ти те се ла под на-
шу сфе ру, не ис пу шта ју ћи ни јед но се ло до кле је до пр ла на ша вој ска“. АС, ШВК-
ПО, ку ти ја Б 2387, Ин спек тор по ли ци је М. Ву ји чић, на чел ни ку окру га При зрен-
ског, 27. 11/10.12. 1912, Ско пље.

14 Окру жни и сре ски чи нов ни ци ни су мо ра ли да ис пу ња ва ју ква ли фи ка ци је ко је је зах-
те вао За кон о уре ђе њу окру га и сре зо ва из 1905. го ди не, јер их је по ста вља ла Вр хов на 
ко ман да на осно ву За ко на о устрој ству вој ске из 1901. го ди не. М. Ја го дић, Уре ђе ње 
осло бо ђе них обла сти Ср би је 1912-1914: Прав ни оквир, Бе о град 2010, 12.

15 „Ре јо не сре зо ва т.ј. ко је оп шти не и се ла при па да ју по је ди ном сре зу, од ре ди те са рад њом 
са сре ским на чел ни ци ма, др же ћи се при том што је ви ше мо гу ће до са да шње по де ле“. 
АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б2387, Ин спек тор по ли ци је, окру жним на чел ни ци ма у Ку ма но-
ву, Ско пљу, При шти ни, Но вом Па за ру и При зре ну, 25. 10/7. 11. 1912, Ско пље. Ово 
све до чи ко ли ко је Ву ји чић ма ло знао о тур ском ад ми ни стра тив ном си сте му. У Тур ској 
ца ре ви ни оп шти не ни су по сто ја ле као основ не управ не, суд ске и са мо у прав не је ди ни це, 
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и оп шти на кон сул то ва ни су срп ски на ци о нал ни рад ни ци, до бро упо зна ти са 
при ли ка ма у Ста рој Ср би ји, као и ме шта ни чи је су же ље ува жа ва не ка да је 
то би ло мо гу ће16. Окру жни и сре ски на чел ни ци су сре та ли су се са број ним 
про бле ми ма: ло ши или не по сто је ћи пу те ви, не до вољ но број но и ло ше људ-
ство, опу сто ше на зе мља, си ро ма шни и не раз ви је ни кра је ви, ста нов ни штво у 
збе го ви ма. По себ но ве ли ки про блем је пред ста вља ла ве ли чи на сре зо ва, због 
ло ших ко му ни ка ци ја, ма лог бро ја жан дар ма и не при ја тељ ски рас по ло же ног 
ар ба на шког ста нов ни штва. До про бле ма је до ла зи ло и због ме ша ња вој них 
вла сти у над ле жно сти ци вил них17.

По тре ба за до но ше њем уред бе о уре ђе њу но вих кра је ва од мах је при ме-
ће на. Про ви зор но уре ђе ње је по тра ја ло до 27. де цем бра 1912. го ди не, ка да 
је краљ Пе тар, два де сет и че ти ри да на на кон скла па ња при мир ја са Тур ском, 
про гла сио Уред бу о уре ђе њу осло бо ђе них пре де ла18. Уред ба је до не се на на осно ву 
За ко на о вој сци, ни је би ла пре ма пот пи са на ни од јед ног ми ни стра и ни је об-
ја вље на у слу жбе ним Срп ским но ви на ма, из истих раз ло га као ни ад ми ни стра-
тив на по де ла и ука зи о по ста вље њу ци вил них чи нов ни ка19. Има ла је пре ам бу лу, 
че ти ри гла ве и 88 чла но ва. Пр ва гла ва се од но си ла на уре ђе ње оп шти на, дру га 

па се тур ска ад ми ни стра тив на по де ла ни је мо гла ко ри сти ти при ли ком гру пи са ња се ла у 
оп шти не. М. Ја го дић, нав. де ло, 13. Тур ска ад ми ни стра тив на по де ла би ла је од ко ри сти 
при ли ком пр во бит ног од ре ђи ва ња гра ни ца сре зо ва, јер су гра ни це сан џа ка че сто пре-
тва ра не у гра ни це сре за.

16 „Ви ђе ни ји љу ди окру га Де бар ског упу ти ли су мол бу да се њи хов округ по де ли на сле-
де ће сре зо ве... Мол бу тре ба усво ји ти и по де лу та ко из вр ши ти и из вр ши ти по треб ну 
ре ор га ни за ци ју.“ АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б 2387, Ин спек тор по ли ци је М. Ву ји чић, Ми-
ни стар ству уну тра шњих де ла, 24. 11/7. 12. 1912, Ско пље.

17 Сви ови про бле ми до шли су до из ра жа ја при ли ком ор га ни зо ва ња При зрен ског окру-
га. Пред лог по де ле ко ји је Вр хов ној ко ман ди упу тио ин спек тор Ву ји чић пред ви ђао је 
по сто ја ње три сре за у овом окру гу. Ко ман дант Тре ће ар ми је, у чи ју област де ло ва ња 
је спа дао овај округ, ђе не рал Бо жа Јан ко вић, ни је се сло жио са ова квом по де лом, сма-
тра ју ћи да је по треб но ор га ни зо ва ти шест ма њих сре зо ва ка ко би се ус по ста ви ла ефи-
ка сна кон тро ла и обез бе ди ла лич на и имо вин ска си гур ност гра ђа на. Ђе не рал Јан ко вић 
је о то ме из ве стио Вр хов ну ко ман ду и на сво ју ру ку при сту пио ор га ни за ци ји сре зо ва и 
по ста вља њу чи нов ни ка у скла ду са сво јим иде ја ма. Окру жни на чел ник се на шао у про-
це пу. У из ве шта ју ин спек то ру по ли ци је од 10/23. 12. 1912. он на во ди: „Не знам шта 
ћу да ра дим, ка ко да се кре ћем и шта да чи ним. Вр хов на ко ман да на ре ђу је јед но, ар ми ја 
III дру го!?“ То ком но вем бра и де цем бра до шло је до раз ме не се ри је из ве шта ја из ме ђу 
ин спек то ра по ли ци је, ђе не ра ла Јан ко ви ћа и окру жног на чел ни ка. На кра ју је од лу че но 
да бу де ор га ни зо ва но пет сре зо ва. АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б2387, на чел ник окру га при-
зрен ског, Вр хов ној ко ман ди за По ли циј ско оде ље ње, 20. 11/ 3. 12. 1912; 16. 11/ 9.12. 
1912; 10. 12/23. 12. 1912; 13. 12/26.12. 1912; Ин спек тор по ли ци је М. Ву ји чић, на чел-
ни ку окру га При зрен ског, 27. 11/10.12. 1912; 13. 12/26.12. 1912; 29. 12.1912/11. 1. 
1913; на чел ник шта ба Тре ће ар ми је Б. Јан ко вић, Вр хов ном шта бу, 8. 12/21. 12. 1912.

18 Текст уред бе у АС, Ми ни стар ство прав де (=МП), 1912, Ф 41 Р 31.
19 М. Ја го дић, нав. де ло, 16.
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на функ ци о ни са ње сре зо ва, тре ћа је го во ри ла о окру зи ма и ор га ни за ци ји су до-
ва, док су се у че твр тој на ла зи ла „оп шта на ре ђе ња“. Пи та ње ад ми ни стра тив не 
по де ле њо ме ни је уре ђе но. Уред ба је би ла пр ви прав ни акт ко јим је за по че ла 
ин те гра ци ја но во о сло бо ђе них обла сти у прав ни си стем Кра ље ви не Ср би је20.

На кон скла па ња Бу ку ре шког ми ра 10. ав гу ста 1913. го ди не и на ред бе о де-
мо би ли за ци ји срп ске вој ске 17. ав гу ста 1913, кра ље вим ука зом од 30. ав гу ста 
1913. Вр хов на ко ман да је пре ста ла са ра дом. Уред ба од 27. де цем бра ни је ви ше 
мо гла оп ста ти на сна зи, па је 31. ав гу ста из да та но ва Уред ба о уре ђе њу осло бо ђе-
них обла сти21. Уред ба је до не та на пред лог Ми ни стар ског са ве та, пре ма пот-
пи са на је од свих чла но ва вла де и об ја вље на у Срп ским но ви на ма. Ни је има ла 
пре ам бу лу, а по ком по зи ци ји и ре ше њи ма је би ла ве о ма слич на уред би од 27. 
де цем бра 1912. го ди не. Уред бом је ре гу ли са но функ ци о ни са ње окру га, сре зо ва 
и оп шти на, али се та ко ђе ни је ба ви ла кон крет ном ад ми ни стра тив ном по де лом.

При са је ди ње ње но во о сло бо ђе них обла сти по ста ло је прав но мо гу ће на-
кон за кљу че ња Лон дон ског (30. мај 1913) и Бу ку ре шког (10. ав густ 1913) 
уго во ра о ми ру. Гра ни це но вих кра је ва Ср би је од ре ђе не су ме ђу на род ним 
уго во ри ма: Ре ше ње Кон фе рен ци је ам ба са до ра у Лон до ну о се вер ној и се ве-
ро и сточ ној гра ни ци Ал ба ни је (22. март 1913), Спо ра зум о срп ско-тур ској 
гра ни ци (16. ав густ 1913) и Спо ра зум о гра ни ци из ме ђу Ср би је и Цр не Го-
ре (12. но вем бар 1913)22.

Про гла сом кра ља Пе тра срп ском на ро ду 7. сеп тем бра 1913. го ди не из-
вр ше но је при са је ди ње ње но во о сло бо ђе них кра је ва Ср би ји23. Упра ва у но-
вим кра је ви ма вр ши ла се кра ље вим уред ба ма и ре ше њи ма вла де о при ме ни 
по је ди них по сто је ћих за ко на и њи хо вом уво ђе њу у жи вот у но вим кра је ви-
ма, док се за ко ном не утвр ди упра ва при са је ди ње них обла сти. Вла да ни је 
же ле ла да од мах про ши ри ва жност Уста ва и за ко на Ср би је на осло бо ђе не 
обла сти, већ да у њи ма из ве сно вре ме за др жи по се бан ре жим24. Ова на ме ра 
је на и шла на су прот ста вља ње у На род ној скуп шти ни од стра не по сла ни ка 
На пред не стран ке и Срп ске со ци јал де мо крат ске стран ке. Вла да је спро ве ла 
ан ке ту ме ђу окру жним на чел ни ци ма и су ди ја ма у но вим обла сти ма, тра же ћи 
да на осно ву свог до та да шњег ис ку ства и уви да у ста ње до ста ве ми шље ње о 
то ме ко ји би се за ко ни Кра ље ви не Ср би је мо гли од мах при ме ни ти у но вим 
кра је ви ма, а ко је би тре ба ло по ступ но уво ди ти и у ком ро ку; као и ко ји је 

20 Исто, 24.
21 Текст уред бе у Срп ским но ви на ма бр. 181, 21. 8/3. 9. 1913. Уред ба је до пу ње на три пу-

та: Срп ске но ви не бр. 200, 13/26. 9. 1913; бр. 238 30. 10/12. 11. 1913; бр. 23 29. 1/11. 2. 
1914.

22 Бал кан ски уго вор ни од но си I (1876-1918), (при ре дио М. Стој ко вић), Бе о град 1988, бр. 
128, 135, 148-150, 153, 160.

23 Срп ске но ви не бр. 186, 27. 8/9. 9. 1913.
24 М. Ја го дић, нав. де ло, 32-33.
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рок у ко ме би тре ба ло да ва жи из у зет но за ко но дав ство у но вим кра је ви ма. 
Окру жни на чел ни ци и су ди је углав ном су се сло жи ли да би у но вим кра је ви-
ма у од ре ђе ном ро ку тре ба ло за др жа ти по се бан ре жим, пред ла жу ћи при том 
раз ли чи ту ду жи ну тра ја ња тог ре жи ма25.

Пред лог за ко на о при са је ди ње њу Ста ре Ср би је и о упра ви у њој Ми ни стар-
ство уну тра шњих де ла упу ти ло је На род ној скуп шти ни 25. де цем бра са ми шље-
њем Др жав ног са ве та26. Пред лог за ко на пред ви део је ад ми ни стра тив ну по де лу 
но вих кра је ва на два на ест окру га и че тр де сет пет сре зо ва, сход но при ли ка ма на 
те ре ну и до та да шњем раз во ју ад ми ни стра ци је. Ва ро ши Ско пље и Би тољ де ли-
ле су се на квар то ве, ко ји су би ли под над зо ром и упра вом окру жног на чел ни-
ка. Број и на зив квар то ва од ре ђи вао је ми ни стар уну тра шњих де ла. Про ме ну 
про сто ра и на зи ва сре зо ва и ме ста сре ске вла сти мо гао је да вр ши са мо ми ни-
стар уну тра шњих де ла сво јим ре ше њем. Пред лог за ко на је про пи си вао тра ја ње 
спе ци јал ног ре жи ма од де сет го ди на, али је на За ко но дав ном од бо ру На род не 
скуп шти не овај члан за ко на из ме њен, па је тра ја ње спе ци јал ног ре жи ма скра ће-
но на шест го ди на. На род на скуп шти на ни је сти гла да гла са о пред ло гу За ко на 
о при са је ди ње њу Ста ре Ср би је Кра ље ви ни Ср би ји и о упра ви у њој до из би ја ња 
Пр вог свет ског ра та, а за вре ме ра та пред лог ни је ста вљен на днев ни ред27.

Та бе ла 2. Ад ми ни стра тив на по де ла Ста ре Ср би је у Пред ло гу За ко на 
о при са је ди ње њу Ста ре Ср би је Кра ље ви ни Ср би ји и о упра ви у њој

Окрузи и њихова седишта:

Битољски  
(Битољ)

Брегалнички  
(Штип)

Звечански  
(Митровица)

Косовски  
(Приштина)

Кумановски  
(Куманово)

Охридски  
(Охрид)

Срезови и њихова седишта:

битољски  
(Битољ)
кичевски  
(Кичево)

крушевски  
(Крушево)
периховски  

(Битољ)
преспански  

(Ресан)
прилепски  
(Прилеп)

кочански  
(Кочани)
калешки  

(Берово)
овчепољски  

(Св. Никола)
радовишки  

(Радовиште)
царевоселски  

(Царево Село)

вучитрнски  
(Вучитрн)
дренички  
(Лауша)

митровички  
(Митровица)

гњилански  
(Гњилане)
грачански  

(Приштина)
лабски  

(Подујево)
неродимски 

(Феризовић)

жеглиговски  
(Куманово)
кратовски  
(Кратово)

кривопаланачки 
(Крива Паланка)

прешевски 
(Прешево)

дебарски 
(Дебар)

охридски 
(Охрид)
струшки 
(Струга)

25 Исто, 38-40.
26 Сте но граф ске бе ле шке за се да ња На род не скуп шти не, 1913-1914, 505-516.
27 М. Ја го дић, нав. де ло, 43.
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Окрузи и њихова седишта:

Призренски  
(Призрен)

Пријепољски  
(Пријепоље)

Рашки 
(Нови Пазар)

Скопски  
(Скопље)

Тетовски  
(Тетово)

Тиквешки  
(Кавадарци)

Срезови и њихова седишта:

горски  
(Враниште)
подгорски 

(Сува Река)
подримски  
(Ораховац)

шарпланински 
(Призрен)

милешевски  
(Пријепоље)
нововарошки 
(Нова Варош)

прибојски 
(Прибој)

дежевски  
(Нови Пазар)

сјенички  
(Сјеница)

велешки  
(Велес)

качанички  
(Качаник)

скопски  
(Скопље)

галички  
(Галичник)

горњополошки  
(Гостивар)

доњополошки  
(Тетово)
поречки 
(Брод)

дојрански  
(Дојран)

ђевђелијски  
(Ђевђелија)

тиквешки  
(Неготин)

Ста ра Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту 1914-1918.

Искра ра та за па ље на на Бал ка ну 28. ју на 1914. го ди не раз бук та ла се 
у су коб свет ских раз ме ра. Ср би ја се на шла су о че на са еко ном ски, вој но и 
број ча но над моћ ним не при ја те љем. Ње ни про тив ни ци, Аустро у гар ска и 
Не мач ка, ни су има ли ја сно де фи ни са не пла но ве о суд би ни Ср би је на кон 
евен ту ал не по бе де у ра ту. Аустро у гар ски рат ни ци ље ви де фи ни са ни су на 
сед ни ци За јед нич ког ми ни стар ског са ве та 19. ју ла 1914. го ди не. За јед нич ка 
вла да је усво ји ла за кљу чак да Аустро у гар ска не пред ви ђа анек си ју Ср би је, 
сем стра те шког ис пра вља ња гра ни ца28. У вр ху Не мач ког Рај ха по сто ја ла је 
са мо оп шта кон цеп ци ја о сред њој Евро пи, без ја сних пла но ва о суд би ни 

28 Ова ко де фи ни сан за кљу чак до не сен је због су прот ста вља них ста во ва две стру је у вр ху 
Аустро у гар ске. Крај њи анек си о ни сти, са упо ри штем на дво ру и у ге не рал шта бу, за ла-
га ли су се за пот пу но уни ште ње Ср би је и анек си ју ве ћег де ла ње не те ри то ри је, док су 
пред став ни ци ма ђар ског плем ства, на че лу са пред сед ни ком ма ђар ске вла де Иштва-
ном Ти сом, би ли про тив анек си је ве ли ког де ла Ср би је, пла ше ћи се ја ча ња срп ског еле-
мен та на тлу мо нар хи је. Под „ну жним стра те гиј ским ис пра вља њем гра ни ца“ ми сли ло 
се пр вен стве но на област Ма чве и Бе о град. У сво јим ме мо а ри ма ге не рал Кон рад је 
за пи сао: „По што је ипак би ло усво је но да се огра ни чи мо на стра те гиј ске ис прав ке 
гра ни ца, ја сам он да под ву као да тре ба до би ти Ма чву и област Бе о гра да ка ко би смо 
трај но има ли у ру ка ма два ве ли ка мо сто бра на“. А. Ми тро вић, Про дор на Бал кан и Ср-
би ја 1908-1918, Бе о град 2011, 282-287. На до но ше ње ова квог за кључ ка ути ца ла је и 
же ља да се не иза зи ва од луч ност Ру си је да при ђе у по моћ Ср би ји. Те ри то ри ју Ср би-
је тре ба ло је пре пу сти ти дру гим бал кан ским зе мља ма: Бу гар ској, Ал ба ни ји и Грч кој. 
Област Ста ре Ср би је би ла би по де ље на из ме ђу Бу гар ске и Ал ба ни је, ко ја би по ста ла 
аустро у гар ски про тек то рат. Ж. Авра мов ски, „Опре де ље ње Бу гар ске за Цен трал не си-
ле у Пр вом свет ском ра ту“, у: Ју го сло вен ско-бу гар ски од но си у ХХ ве ку (уред ник Жив ко 
Авра мов ски), књ. 1, Бе о град 1982, 65.
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Ср би је по сле вој не по бе де29. Бер лин је то ком 1914. сма трао да је Ср би ја 
пре пу ште на Аустро у гар ској, а раз ра ђе на по ли ти ка ни је по сто ја ла ни ка да 
је Ма кен зен на ре дио на пад пре ко Са ве и Ду на ва30.

Офан зи ве аустро у гар ске вој ске у ав гу сту и но вем бру 1914. го ди не од-
би је не су и те ри то ри ја Ср би је је са чу ва на нео кр ње на. По раз Мо нар хи је 
до вео је до ин тен зи ви ра ња пре го во ра Цен трал них си ла са Бу гар ском, ка ко 
би ова сту пи ла у рат са Ср би јом. Пре го во ри су за по че ли не по сред но по 
Са ра јев ском атен та ту, али то ком го ди ну да на ди пло ма те ни су ус пе ле да 
по стиг ну спо ра зум. Охра бре на аустро у гар ским не у спе хом у две офан зи ве 
на Ср би ју, као и стал ним ди пло мат ским по ну да ма чла ни ца Ан тан те да им 
се при кљу чи, Бу гар ска је по ве ћа ва ла сво је зах те ве31. То ком пр вих ди пло-
мат ских кон та ка та Бу га ри су тра жи ли про ши ре ње у срп ској Ма ке до ни ји 
до ли ни је Кри ва Па лан ка – Охрид, из Срп ско-бу гар ског уго во ра о са ве зу 
из 1912. го ди не32. Ка сни је су зах те ви про ши ре ни на чи та ву те ри то ри ју об-
у хва ће ну Мир цштег ским ре фор ма ма, по том и Не го тин ски округ. Не мач ки 
на чел ник Ге не рал шта ба, ге не рал Фал кен хајм, ин си сти рао је да се при хва те 
сви бу гар ски усло ви, јер је ње но уче шће у здру же ном на па ду на Ср би ју 
нео п ход но да би се оства рио успех33. На фи нал ним пре го во ри ма во ђе ним 
у Пле су бу гар ски пред став ник, пу ков ник Ган чев, до нео је Пред лог Уго во-
ра о са ве зу и Тај ног анек са. Из ме ђу оста лог, уго во ром је би ло пред ви ђе но 
да Бу гар ска анек ти ра чи та ву ис точ ну Ср би ју, ве ли ки део Ста ре Ср би је, 
као и са гла сност Си ла осо ви не за по сле рат ну пер со нал ну уни ју Бу гар ске и 
Ал ба ни је, уко ли ко она оста не да по сто ји као са мо стал на др жа ва. Због про-
ти вље ња Аустро у гар ске, пр вен стве но на чел ни ка Ге не рал шта ба Кон ра да, 
ови зах те ви су убла же ни, сма ње на је те ри то ри ја пред ви ђе на за бу гар ску 
анек си ју у Ста рој Ср би ји и од ба че на мо гућ ност пер со нал не уни је са Ал-
ба ни јом. Уго во ри о при ја тељ ству и са ве зу Си ла осо ви не и Бу гар ске пот-
пи са ни су у Со фи ји 6. сеп тем бра 1915. го ди не. Истог да на скло пље на је и 
Вој на кон вен ци ја у Пле су.

Тај ном кон вен ци јом из ме ђу Бу гар ске и Не мач ке пред ви ђе но је, из ме ђу 
оста лог, да Бу гар ска анек ти ра те ри то ри ју чи ја би гра ни ца на се ве ру по че ла 

29 А. Ми тро вић, нав. де ло, 420-432.
30 А. Ми тро вић, „Ства ра ње не мач ке оку па ци о не зо не и аустро у гар ске оку па ци о не упра-

ве у Ср би ји (је сен 1915 – про ле ће 1916)“, Bal ca ni ca 13-14, 1982/1983, 9.
31 Спрем ност бу гар ске вла де и ца ра да уве ду Бу гар ску у рат про тив Ср би је спла сла је на-

кон аустро у гар ског по ра за у де цем бру 1914. го ди не. „Они ни су на пу сти ли сво је пре-
тен зи је, али су оче ки ва ли по го дан мо ме нат и стал но по ве ћа ва ли сво је зах те ве, јер су 
оце ни ли да вред ност бу гар ске ак тив не са рад ње са Цен трал ним си ла ма по сле срп ских 
по бе да по ста је још ве ћа“. Ж. Авра мов ски, нав. де ло. 77.

32 Бал кан ски уго вор ни од но си 1876-1996, књ. I, 287-288.
33 Ж. Авра мов ски, нав. де ло, 66.
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ушћем Мо ра ве у Ду нав, пра ти ла де сну оба лу Мо ра ве до Ста ла ћа, ода тле би 
про ду жи ла во до дел ни цом За пад не и Ју жне Мо ра ве пре ко гре бе на Скоп ске 
Цр не Го ре, пре се кла те снац код Ка ча ни ка и пе ла се до гре бе на Шар-пла ни-
не, где из би ја на гра ни це Сан сте фан ске Бу гар ске34. У ову област ушли би 
ју го и сточ ни кра је ви Ста ре Ср би је, де ло ви При штин ског, При зрен ског и 
Ку ма нов ског окру га и чи та ва Вар дар ска Ма ке до ни ја.

Офан зи ва здру же них аустро у гар ских и не мач ких вој них сна га 6. но вем-
бра 1915. го ди не, пот по мог ну та бу гар ским ула ском у рат и уда ром у ле ђа 
срп ске вој ске, до ве ла је до сло ма срп ске од бра не и по вла че ња вла де, вој них 
сна га и ве ли ког бро ја из бе гли ца. У ча су три јум фа, нај ви ши пред став ни ци 
три ју тре нут них по бед ни ка би ли су сло жни да „Ср би ја тре ба да бу де уни-
ште на“35. Не спо ра зу ми су на ста ли ка да је тре ба ло до го во ри ти мо дел по ко ме 
ће то би ти учи ње но. У Аустро у гар ској је опет ак ту а ли зо ван су коб крај њих 
анек си о ни ста и ма ђар ског плем ства. Ге не рал Кон рад је ис ти цао да Бу гар-
ској не би тре ба ло до зво ли ти да анек ти ра до њи ток Мо ра ве, јер је то област 
ко ја би Аустро у гар ској обез бе ди ла кључ ни по ло жај на Бал ка ну. Кон рад је 
сма трао да би „ли ни ја Но ва Ва рош – Но ви Па зар – Ми тро ви ца – Ка ча ник 
мо ра ла да оста не у обла сти Мо нар хи је као бу ду ћа ва жна же ле знич ка тра са 
нор мал ног ко ло се ка“36, чи ме би Аустро у гар ска анек ти ра ла Ра шку област и 
нај ве ћи део Ко со ва и Ме то хи је. Због про ти вље ња ма ђар ске стра не до шло 
је до сед ни це За јед нич ког ми ни стар ског са ве та 6. ја ну а ра 1916. го ди не, са 
„рат ним ци ље ви ма Мо нар хи је“ на днев ном ре ду. Кон цен зус ни је по стиг нут, 
па је до не сен за кљу чак ко ји је пи та ње анек си је оста вљао за по сле ра та, а за-
кључ ци од 19. ју ла 1914. ни су по ву че ни. Сва пи та ња у ве зи са анек си јом срп-
ске те ри то ри је оста ла су отво ре на37.

Не мач ки Рајх ни је хтео да ство ри сво ју вла сти ту упра ву над де лом оку пи-
ра них те ри то ри ја у Ср би ји. Ме ђу тим, Нем ци су би ли из у зет но за ин те ре со-
ва ни са ис ко ри шћа ва ње срп ских при вред них по тен ци ја ла и кон тро лу же ле-
знич ке мре же. С об зи ром на то да је не мач ка 11. ар ми ја оста ла на Со лун ском 
фрон ту, на сек то ру Ђев ђе ли је, Нем ци су ус по ста ви ли етап ну зо ну ко ја је зва-
нич но слу жи ла за снаб де ва ње не мач ких тру па. Не мач ка етап на упра ва би ла је 
над ле жна за тру пе Рај ха и све уре ђа је у њи хо вим ру ка ма, али је њен де ло круг 
био знат но ши ри, јер су Нем ци ни зом по себ них на ред би и уго во ра са Бу га-
ри ма за се бе узе ли све нај ва жни је при вред не из во ре и стра те гиј ске објек те. 
За се бе су обез бе ди ли пра во да ис ко ри шћа ва ју руд ник у Бо ру, као и руд ни-
ке у Мај дан пе ку и Па ла кат ни ци, чи је при хо де су де ли ли са Аустро у гар ском. 
Обез бе ђе на је и кон тро ла над пру гом Сме де ре во – Ниш – Ско пље – Ве лес. 

34 Бал кан ски уго вор ни од но си 1876-1996, књ. I, 465.
35 А. Ми тро вић, Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту, Бе о град 1984, 326.
36 Исто, 328.
37 А. Ми тро вић, Про дор на Бал кан и Ср би ја 1908-1918, Бе о град 2011, 469.
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Етап на зо на је об у хва ти ла чи та ву Мо рав ско-вар дар ску до ли ну. У Ни шу, 
Ле сков цу, Пре де ја ни ма, Вра њу, Бу ков цу, Ку ма но ву, Ско пљу, Ка та ла но ву и 
Ве ле су би ле су сме ште не не мач ке ко ман де, док је у При ле пу би ла ко ман да 
11. ар ми је. Етап на ко ман да је пр во би ла сме ште на у Кра гу јев цу, па Ни шу, 
и ко нач но од фе бру а ра 1916. у Ско пљу. У Ни шу је оста ла Етап на ин спек-
ци ја 11.38

Ус по ста вља ње аустро у гар ске оку па ци о не зо не за по че ло је 20. де цем-
бра 1915. го ди не, ка да је из цар ско-кра љев ске Вр хов не ко ман де упу ћен 
не мач кој Вр хов ној ко ман ди акт у ко ме се на во ди да је на ло же но ства ра ње 
оку па ци о них вла сти на под руч ју ра ни јих срп ских окру га Ша бац, Бе о град, 
Ва ље во, Сме де ре во, Гор њи Ми ла но вац, Кра гу је вац, као и три сре за Ћу приј-
ског окру га (Ја го ди на, Вар ва рин, Ре ко вац). Цар Фра њо Јо сиф је за вој ног 
ге не рал ног гу вер не ра оку пи ра ног де ла Ср би је име но вао гро фа Са ли са, док 
је 17. ја ну а ра по зна ти исто ри чар и бал ка но лог Та ло ци име но ван за ци вил-
ног ко ме са ра. Гроф Са лис је на том по ло жа ју остао до 6. ју ла 1916, ка да је 
сме њен, а на ње го во ме сто је до шао фон Ре мен, ко ји је на ду жно сти остао 
до кра ја ра та. Вој ни ге не рал ни гу вер ман је про ши рен 11. фе бру а ра 1916. на 
ужич ки, ча чан ски и за пад ни део Кру ше вач ког окру га39. Да ље ус по ста вља ње 
ге не рал ног гу вер ма на за у ста вље но је због су ко ба са Бу гар ском око ор га ни-
зо ва ња оку па ци о ног ре жи ма на те ри то ри ји Ста ре Ср би је, тј. на де ло ви ма 
Ко со ва и Ме то хи је.

До су ко ба је до шло већ по чет ком де цем бра 1915. го ди не, ка да је по ста-
ло ја сно да Бу гар ска има мно го ве ће прох те ве но што је са др жао не дав но 
пот пи са ни уго вор. Нов бу гар ски зах тев је зва нич но под нет 10. фе бру а ра 
1916. и ба зи рао се на чи ње ни ци да су бу гар ске вој не сна ге про др ле мно го 
да ље не го што је уго во ром би ло пред ви ђе но. По ње му, Бу гар ској би при па ла 
ле ва оба ла Ве ли ке Мо ра ве, као и до бар део Ко со ва и ис точ не Ал ба ни је. На 
про сто ру Ста ре Ср би је Бу га ри су по ла га ли пра во на Пећ, Ђа ко ви цу, При-
шти ну и При зрен40. У Мо нар хи ји ни су би ли спрем ни да учи не ове уступ ке, 
али су Бу га ри по ка за ли да пла ни ра ју да трај но оста ну на те ри то ри ји ко ју је 
то ком рат них опе ра ци ја по се ла њи хо ва вој ска. На про сто ру Ко со ва по че ли 

38 Нем ци су ус по ста вља ње сво је Етап не зо не об ја шња ва ли рат ним раз ло зи ма и по тре бом 
бр зог и не сме та ног снаб де ва ња 11. ар ми је. Етап на зо на је, ме ђу тим, би ла и адут у ру ка-
ма не мач ке у евен ту ал ним пре го во ри ма о ре ком по зи ци ји Бал ка на, јер би у слу ча ју не-
мач ког по вла че ња из Ср би је пре ти ла опа сност да они из тих пре го во ра бу ду пот пу но 
ис кљу че ни. А. Ми тро вић, „Ства ра ње Не мач ке оку па ци о не зо не и аустро у гар ске оку-
па ци о не упра ве у Ср би ји (је сен 1915 – про ле ће 1916)“, Bal ca ni ca 13-14, 1982/1983, 21.

39 Исто, 32.
40 Исто, 472. Ж. Авра мов ски, „Бу гар ске пре тен зи је на анек си ју де ло ва Ко со ва у Пр вом 

свет ском ра ту (1915-1916)“, у: Ју го сло вен ско-бу гар ски од но си у ХХ ве ку (уред ник Жив ко 
Авра мов ски), књ. 2, Бе о град 1982, 120.
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су да уво де сво ју ци вил ну упра ву, по ста вља њем град ских пре фе ка та у При-
шти ни, При зре ну и Ка ча ни ку. До шло је до же сто ког спо ра ко ји је пре ва-
зи ђен тек не мач ким по сре до ва њем. Спо ра зум је пот пи сан 1. апри ла 1916. 
Њи ме је пред ви ђе но да аустро у гар ској вој ној упра ви оста не сек тор са Ел ба-
са ном, Ђа ко ви цом, Ко сов ском Ми тро ви цом, Алек сан дров цем, Кру шев цом 
и ле вом оба лом Ве ли ке Мо ра ве, а Бу гар ској сек тор са При зре ном, При шти-
ном, Про ку пљем и де сном оба лом Ве ли ке Мо ра ве. Бу га ри су из сво је обла-
сти мо ра ли да по ву ку ци вил не вла сти и до го во ре но је да спо ра зум бу де „ис-
кљу чи во вој не при ро де“, тј. да ва жи „за вре ме тра ја ња ра та“41.

Спо ра зу мом од 1. апри ла ство ре ни су усло ви да Аустро у гар ска до вр-
ши фор ми ра ње сво је оку па ци о не зо не ко ја је слу жбе но на зва на Цар ско-
кра љев ски вој ни ге не рал ни гу вер ман у Ср би ји. Ње му су при кљу че ни сре-
зо ви Ко сов ска Ми тро ви ца, Но ви Па зар и При је по ље. У свом ко нач ном 
об ли ку Вој ни ге не рал ни гу вер ман Ср би ја за хва тао је област од 29.664 км² 
(23.880 км² ста ре и 6.784 км² при по је не обла сти)42 на ко јој је, пре ма по-
пи су од 1. ју ла 1916, жи ве ло 1, 373. 511 ста нов ни ка. „Гра ни це Гу вер ма на 
те кле су, гру бо узе то, ре ком Дри ном од ње ног ушћа у Са ву, па уз вод но 
од ве ли ке оку ке ју жно од Сре бре ни це (на бо сан ској стра ни), па ис точ но 
од Вар ди шта, Ув ца и Чај ни ча (ис кљу че них), се вер но од Пље ва ља (ис кљу-
че но) а за пад но од Ја бу ке (укљу че но), ју жно од Ту ти на и ко сов ског Руд-
ни ка (укљу че них), ју жно и ис точ но од Ву чи тр на (укљу че но), па да ље ка 
се ве ру об у хва та ју ћи Ба ре, ју жно од Бр зе ћа (укљу че но), он да Ја стреп цом 
ка Ста ла ћу об у хва та ју ћи Брус и Алек сан дро вац, Ве ли ком Мо ра вом део ње-
ног ушћа, за тим Ду на вом и Са вом“43. Гу вер ман је по де љен на 13 управ них 
је ди ни ца, ко је су пра ти ле гра ни це срп ских окру га, осим у си ту а ци ји ка да 
су де ло ви по је ди них окру га оста ли на бу гар ској стра ни. По себ ну управ ну 
је ди ни цу чи нио је Бе о град, док су сре ди шта дру гих би ли: Ча чак, Гор њи 
Ми ла но вац, Кра гу је вац, Кру ше вац, Ша бац, Сме де ре во, Ужи це, Ва ље во, 
Ко сов ска Ми тро ви ца, Но ви Па зар и При је по ље. Са те ри то ри је Ста ре Ср-
би је у са став Гу вер ма на су ушли Зве чан ски, При је пољ ски и Но во па зар ски 
округ, са 155.484 ста нов ни ка44.

Бу га ри ма је при пао оста ли део срп ске те ри то ри је. Они су га по де ли ли 
на две оку па ци о не зо не. Вој но ин спек циј ска област Мо ра ва са се ди штем у 
Ни шу об у хва та ла је ис точ ну и ју го и сточ ну Ср би ју, док је Вој но ин спек циј-
ска област Ма ке до ни ја об у хва та ла нај ве ћи део Ко со ва и це лу Ма ке до ни ју. 

41 А. Ми тро вић, „Ства ра ње не мач ке оку па ци о не зо не и аустро у гар ске оку па ци о не упра-
ве у Ср би ји (је сен 1915 – про ле ће 1916)“, Bal ca ni ca 13-14, 1982/1983 , 31.

42 Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, Но ви Сад 2001, 14.
43 А. Ми тро вић, „Ства ра ње не мач ке оку па ци о не зо не и аустро у гар ске оку па ци о не упра-

ве у Ср би ји (је сен 1915 – про ле ће 1916)“, Bal ca ni ca 13-14, 1982/1983, 32.
44 Исто, 33.
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У прак си, нај ве ћи део обла сти Ма ке до ни ја био је у са ста ву не мач ке етап не 
зо не. Нем ци су кон тро ли са ли све зна чај не при вред не, ин ду стриј ске и са-
о бра ћај не објек те45. Бу га ри су у сво јој оку па ци о ној зо ни спро ве ли ком-
би на ци ју вој не и ци вил не упра ве, осим у де лу Ко со ва, због спо ра зу ма са 
Аустро у гар ском. Чи нов нич ки апа рат, по себ но ру ко во де ћи ка дар, до ве ден 
је из Бу гар ске, осим оп штин ских пред став ни ка у се ли ма где су ко ри шће-
ни љу ди ко ји су чи ни ли до ма ће ста нов ни штво.46 Пре те жну уло гу је ипак 
има ла вој на власт. Бу га ри су спро во ди ли по ли ти ку бу га ри за ци је ста нов-
ни штва, те же ћи да су зби ју срп ско на ци о нал но осе ћа ње, и при пре ме те ри-
то ри ју за трај но при кљу че ње Бу гар ској. Оку па ци о ни ре жим, фор ми ран у 
про ле ће 1916. го ди не, функ ци о ни сао је до кра ја сеп тем бра 1918. го ди не. 
По сле про бо ја Со лун ског фрон та срп ски вој ни ци су се по сле три ду ге го-
ди не вра ти ли на сво ју зе мљу и осло бо ди ли је од оку па то ра.

Ста ра Ср би ја у Кра ље ви ни СХС  
1918-1929.

За вр ше так Пр вог свет ског ра та и ства ра ње Кра ље ви не СХС до не ли су 
по тре бу за уре ђе њем др жав не ад ми ни стра ци је. Због су ко ба из ме ђу уни-
та ри стич ких и фе де ра ли стич ких сна га, по сте пе но све ви ше гру пи са них на 
на ци о нал ном („пле мен ском“) осно ву, пи та ње ад ми ни стра тив не по де ле до-
би ло је ве ли ки зна чај47. У пе ри о ду про ви зо ри ју ма, до до но ше ња Уста ва и 
За ко на о по де ли зе мље, на про сто ру Ср би је функ ци о ни са ла је ад ми ни стра-
тив на по де ла на окру ге из вре ме на пре ра та. Ука зом ре ген та Алек сан дра од 
30. ју на 1919. Устав и сви за ко ни „ра ни је Кра ље ви не Ср би је“ сту пи ли су на 
сна гу у свим обла сти ма при са је ди ње ним Ср би ји и Цр ној Го ри на кон бал-
кан ских ра то ва48. Та ко су кра је ви осло бо ђе ни 1912. и 1913. го ди не из јед-
на че ни у прав ном по гле ду са ста рим обла сти ма Кра ље ви не Ср би је ско ро 
тач но шест го ди на од при са је ди ње ња, баш као што је то би ло пред ви ђе но у 
пред ло гу За ко на о при са је ди ње њу Ста ре Ср би је Кра ље ви ни Ср би ји и о упра ви 
у њој из 1913. го ди не49. Ре ген то вим ука зом Устав и за ко ни Кра ље ви не Ср би је 

45 Нем ци су по себ но би ли за ин те ре со ва ни за кон тро лу са о бра ћај ни ца. Под њи хо вом 
над ле жно шћу је би ла пру га на ле вој оба ли Ве ли ке и Ју жне Мо ра ве, пру ге у Ма ке до-
ни ји, ли ни ја Ниш – Со фи ја и пру га у до ли ни Ти мо ка. А. Ми тро вић, Ср би ја у Пр вом 
свет ском ра ту, Бе о град 1984, 341-342.

46 Исто, 342.
47 Ђ. Стан ко вић, „Ад ми ни стра тив на по де ла Кра ље ви не СХС“, Исто риј ски гла сник 1-2, 

Бе о град 1981, 35.
48 Слу жбе не но ви не Кра ље ви не СХС, бр. 68, 15. 07. 1919.
49 М. Ја го дић, Уре ђе ње осло бо ђе них обла сти Ср би је 1912-1914: Прав ни оквир, Бе о град 

2010, 43.
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про ши ре ни су и на че ти ри окру га ко је је Цр на Го ра до би ла у ра то ви ма 1912-
1913. го ди не: Пље ваљ ски, Бје ло пољ ски, Бе ран ски и Ме то хиј ски округ50.

У цен тру су ко ба око на чи на ад ми ни стра тив не по де ле Кра ље ви не СХС 
на шло се пи та ње по де ле Хр ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је. Стран ке хр ват-
ског бло ка оп ту жи ва ле су ра ди кал ско-де мо крат ску ко а ли ци ју да же ле да 
„пар це ли зи ра ју Хр ват ску“, док су за го вор ни ци уни та ри зма и цен тра ли зма 
у За ко ну о ад ми ни стра тив ној по де ли ви де ли на чин да су зби ју по ку ша је се-
па ра ти зма и „пле мен ског гру пи са ња“51. У ди ску си ји при ли ком до но ше ња 
Уста ва оцр та ле су се две тен ден ци је: јед на, да се гра ни це обла сти по кло пе 
са исто риј ским гра ни ца ма по је ди них по кра ји на; дру га, да се пре ко ових гра-
ни ца пре ђе. Ви дов дан ски устав је пред ста вљао по бе ду дру ге стру је. Чла ном 
95. Ви дов дан ског уста ва про пи са но је да се „упра ва у Кра ље ви ни вр ши по 
обла сти ма, окру зи ма, сре зо ви ма и оп шти на ма. По де ла на обла сти вр ши се 
за ко ном пре ма при род ним, со ци јал ним и еко ном ским при ли ка ма. Јед на об-
ласт мо же има ти нај ви ше 800.000 ста нов ни ка“52. До зво ље но је спа ја ње две 
или ви ше обла сти у ве ћу, уко ли ко то од лу че об ла сне скуп шти не, при че му се 
мо ра по што ва ти огра ни че ње о нај ве ћем бро ју ста нов ни ка обла сти. Уста во-
тво рац је пред ви део да уме сто ма лог бро ја ве ли ких обла сти бу де ство ре но 
мно го ма лих обла сти. Ти ме је тре ба ло да се спре че „по кра јин ске иде је“ и 
„пле мен ско гру пи са ње“. Уко ли ко би јед но пле ме би ло гру пи са но та ко да жи-
ви у јед ној ве ли кој обла сти, или не ко ли ко њих, „оно би ту сво ју област или те 
сво је обла сти сма тра ло као сво ју ужу пле мен ску др жа ву, што би без сум ње 
би ло опа сно за др жав но је дин ство“53.

Усва ја ње За ко на о по де ли зе мље би ло је од нај ве ћег зна ча ја за цен тра ли-
стич ко-уни та ри стич ки блок, па је пи та ње ње го вог до но ше ња вла да по кре-
ну ла од мах на по чет ку за ко но дав ног за се да ња На род не скуп шти не. Вла дин 
пред лог за ко на је пред ви ђао по де лу на 26 обла сти ко ји ма би те ри то ри ја 
Кра ље ви не СХС би ла по де ље на на ад ми ни стра тив не је ди ни це при бли жне 
ве ли чи не. За кон ни је до не сен због из би ја ња кри зе вла де и су ко ба у ра ди кал-
ско-де мо крат ској ко а ли ци ји. По сле сме не ми ни стра уну тра шњих по сло ва 
Све то за ра При би ће ви ћа, ко ји је ва жио за ис так ну тог но си о ца цен тра ли зма, 
Вла да је оду го вла чи ла са до но ше њем за ко на. Ви дов дан ски устав је у на че лу 

50 Те ри то ри ји пре ђа шње Кра ље ви не Ср би је при па ло је и под руч је до би је но Неј ским 
уго во ром о ми ру од 29. но вем бра 1919. го ди не. Оп шти не на се ве ру при до да те су по-
сто је ћим сре зо ви ма: не го тин ском, кра јин ском и за је чар ском, а на сре ди ни ис точ не 
гра ни це јед на област је при до да та лу жич ком сре зу. Обра зо ва на су и три но ва сре за: 
ца ри брод ски, бо си ле град ски и стру мич ки. М. Исић, нав. де ло, 12.

51 Ђ. Стан ко вић, нав. де ло, 36.
52 Уста ви и вла де Кне же ви не Ср би је, Кра ље ви не Ср би је, Кра ље ви не СХС и Ју го сла ви је: 1835-

1941, (при ре дио Ду шан Мр ђе но вић), Бе о град 1988, 221-222.
53 Ђ. Стан ко вић, нав. де ло, 36.
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про пи сао до но ше ње За ко на о по де ли зе мље на обла сти у ро ку од шест ме се-
ци. Ре кон стру и са ној вла ди се отво ри ла мо гућ ност да оду го вла че њем пре ко-
ра чи тај рок и за кон до не се као уред бу, без гла са ња у На род ној скуп шти ни. 
Овај пут је иза бран, ка ко би се убла жи ло не за до вољ ство хр ват ског бло ка и 
де ли мич ним удо во ља ва њем њи хо вим зах те ви ма оста ви ла мо гућ ност за по-
ли тич ки спо ра зум.

Уред ба о по де ли зе мље на обла сти54 до не се на је 26. апри ла 1922. го ди не. 
Глав на раз ли ка из ме ђу Уред бе и Пред ло га за ко на би ла је у по де ли Хр ват ске, 
Сла во ни је и Дал ма ци је. Хр ват ска и Сла во ни ја су по де ље не на са мо три обла-
сти. У од но су на Пред лог за ко на, по ко ме су све исто риј ске обла сти Кра ље ви не 
СХС би ле јед на ко ато ми зи ра не, у Уред би о по де ли зе мље на обла сти то ни је био 
слу чај. Ср би ја је по де ље на на 18 обла сти55. По те ри то ри јал ном оп се гу и по 
бро ју ста нов ни ка, обла сти на про сто ру Ср би је би ле су знат но ма ње од обла-
сти на про сто ру дру гих исто риј ских по кра ји на. Од Зет ске обла сти са мо је 
би ла ве ћа Ни шка област, док је Оси јеч ка област има ла ви ше ста нов ни ка не го 
че ти ри обла сти у Ср би ји за јед но: Ва љев ска, Мо рав ска, Под рин ска и По жа-
ре вач ка. На јед ну област у Ср би ји до ла зио је про сеч но 309.081 ста нов ник, 
што је ма ње не го у би ло ко јој дру гој по кра ји ни, и са мо 38.63% од Уста вом 
пред ви ђе ног мак си му ма56. По де ла се у ве ли кој ме ри осла ња ла на ра ни ју ад ми-
ни стра тив ну по де лу, па је шест окру га са мо пре и ме но ва но у обла сти.

Но вом ад ми ни стра тив ном по де лом про стор Ста ре Ср би је по де љен је 
из ме ђу осам но во фор ми ра них обла сти. Три обла сти: Скоп ска, Бре гал нич ка 
и Би тољ ска, чи та вом те ри то ри јом су се на ла зи ле на те ри то ри ји Ста ре Ср би-
је. Оста так те ри то ри је но вом ад ми ни стра тив ном по де лом чвр шће је по ве зан 
са прет ку ма нов ском Ср би јом, са из у зет ком Ме то хиј ског и Бе ран ског окру га, 
ко ји су ушли у са став Зет ске обла сти и на тај на чин се по ве за ли са те ри то ри-
јом не ка да шње Цр не Го ре. На ме ра вла де је би ла да се про стор Ста ре Ср би је 

54 Слу жбе не но ви не Кра ље ви не СХС, бр 92, 28. 4/11. 5. 1922. При до но ше њу Уред бе 
Вла да је мо ра ла да ис по шту је три огра ни че ња ко ја је про пи сао Устав у чла ну 135: 
Бо сна и Хер це го ви на мо ра ла је би ти по де ље на у окви ру сво јих исто риј ских гра ни ца, 
у Хр ват ској и Сла во ни ји мо гле су се осно ва ти нај ви ше три обла сти и Цр на Го ра из 
1913. го ди не са ко та ром Бо ко ко тор ским и без окру га пље ваљ ског и бје ло пољ ског 
има ла је да бу де јед на област. Уред ба о по де ли зме ље на обла сти, За кон о оп штој упра-
ви, За кон о об ла сној и сре ској са мо у пра ви, об ја снио и про ту ма чио Ми хај ло Илић, Бе-
о град 1925, 7-24.

55 Под Ср би јом се ов де под ра зу ме ва те ри то ри ја на ко ју је ука зом ре ген та Алек сан дра 
30. ју на 1919. про тег ну то ва же ње Уста ва и за ко на „пре ђа шње Кра ље ви не Ср би је“. Ова 
те ри то ри ја укљу чу је про стор Кра ље ви не Ср би је из 1914. го ди не и че ти ри окру га ко ји 
су 1914. го ди не при па да ли Кра ље ви ни Цр ној Го ри, а ко ји су осно ва ни на те ри то ри ји 
осво је ној у ра то ви ма 1912-1913. го ди не. Те ри то ри ја је би ла по де ље на на град Бе о град 
и 34 окру га са 146 сре зо ва и 2136 оп шти на.

56 М. Исић, нав. де ло, 20.
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бр же ин те гри ше са ста рим срп ским кра је ви ма ад ми ни стра тив ним по ве зи ва-
њем са цен трал ном и ис точ ном Ср би јом. Осла ња њем на ста ру ад ми ни стра-
тив ну по де лу вла да је же ле ла да очу ва цен тра ли зо ван си стем упра ве, ко ји је 
по сто јао на те ри то ри ји Кра ље ви не Ср би је. На овом про сто ру су „по сто ја ле 
ин сти ту ци је си сте ма и број не ухо да не ве зе са цен трал ном упра вом“57. Вла-
да ју ћа ра ди кал ско-де мо крат ска ко а ли ци ја ра чу на ла је и да ће јој из гра ђе на 
стра нач ка ин фра струк ту ра омо гу ћи ти да оси гу ра власт. На ова кву по де лу су 
на во ди ли и на ци о нал ни раз ло зи. Вој во ди на је ад ми ни стра тив но, еко ном ски 
и са о бра ћај но ве за на за пред рат ну Ср би ју, ка ко би се ови кра је ви бр же ин те-
гри са ли у јед ну це ли ну. Ко нач но, ства ра ње ве ли ких обла сти на про сто ру Хр-
ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је ни је има ло за циљ са мо по пу шта ње хр ват ској 
опо зи ци ји, већ и ства ра ње по ли тич ког ослон ца на ком пакт не ма се Ср ба ко је 
су у њи ма жи ве ле.58 Ад ми ни стра тив на по де ла уве де на Уред бом о по де ли зе мље 
оста ла је на сна зи до 1929. го ди не и за во ђе ња дик та ту ре.

Та бе ла 3. Окру зи и сре зо ви Ста ре Ср би је ко ји су Уред бом о по де ли зе мље на обла сти 
ушли у са став но во фор ми ра них обла сти на про сто ру Ста ре Ср би је59

Области

Зетска Ужичка Рашка Косовска

Окрузи и срезови

округ Метохијски;
округ Берански

округ Пријепољски;
округ Пљеваљски;
округ Бјелопољски

округ Рашки;
округ Звечански

округ Косовски
без гњиланског среза;

округ Призренски

Области

Врањска Скопска Брегалничка Битољска

Окрузи и срезови

срезови прешевски  
и кривопаланачки  

из округа Кумановског;
срез гњилански  

из округа Косовског

округ Скопски;
округ Тетовски;

срезови жеглиговски  
и кратовски из округа  

Кумановског

округ  
Брегалнички

округ Битољски;
округ Охридски;
округ Тиквешки

57 Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, Но ви Сад 2001, 116.
58 Ђ. Стан ко вић, нав. де ло, 44.
59 У та бе ли су на ве де ни окру зи и сре зо ви са под руч ја Ста ре Ср би је ко ји су ушли у са став 

но вих обла сти, укљу чу ју ћи и че ти ри окру га ко ји су раз гра ни че њем из ме ђу Ср би је и 
Цр не Го ре 1913. го ди не при па ли Кра ље ви ни Цр ној Го ри, али исто риј ски и ге о граф-
ски чи не јед ну це ли ну са де лом Ста ре Ср би је, ко ји је при пао Кра ље ви ни Ср би ји.
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Та бе ла 4. Обла сти и сре зо ви на про сто ру Ста ре Ср би је по сле до но ше ња 
Уред бе о по де ли зе мље на обла сти60

Области

Зетска Ужичка Рашка Косовска

Срезови

берански,  
ђаковички,  

источки, пећки

бјелопољски,  
милешевски,  

нововарошки,  
пљеваљски,  
прибојски

вучитрнски,  
дежевски,  
дренички,  

митровачки,  
сјенички,  

студенички,  
штавички

горски, грачанички,  
лабски, неродимски,  

подримски,  
шарпланински

Области
Врањска Скопска Брегалничка Битољска

Срезови
гњилански,  

кривопаланачки,
прешевски

велешки, галички,  
горњополошки,  
доњополошки,  
жеглиговски,  

кратовски,  
качанички, поречки, 

скопски

кочански,  
малешки,  

овчепољски,  
радовишки,  

царевоселски, 
штипски

битољски, горњодебарски, 
дојрански, ђевђелијски, 
кавадарски, кичевски, 

крушевски,мориховски,  
неготински, охридски,  
прилепски, струмички, 

струшки

Ста ра Ср би ја у Ју го сла ви ји до Дру гог свет ског ра та 
1929-1941.

За во ђе ње мо нар хо дик та ту ре 6. ја ну а ра 1929. го ди не по ка за ло је ду би-
ну не у спе ха по ли ти ке кра ља Алек сан дра и вла да ко је је сме њи вао на нај ма-
њи знак не по слу шно сти. Мла да др жа ва, те шко оп те ре ће на спољ но по ли тич-
ким про бле ми ма, ни је ус пе ла да на ђе свој уну тра шњи мир због еска ла ци је 
хр ват ског пи та ња ко је је ста ја ло отво ре но још од да на ује ди ње ња. По ли ти ка 
цен тра ли зма и уни та ри зма, про кла мо ва на Ви дов дан ским уста вом и пра те-
ћим за ко ни ма, до жи ве ла је не у спех. „По кра јин ска“ и „пле мен ска“ свест ни је 
из бри са на, већ је до дат но оја ча ла, по себ но на про сто ру Хр ват ске. На спрам 
кра ља и де ла срп ског по ли тич ког бло ка, рас цеп ка ног на не ко ли ко пар ти ја, 
ста ја ла је ХСС Стје па на Ра ди ћа, по др жа ва на од ве ли ке ве ћи на Хр ва та. Од-
луч ни у бор би про тив уни та ри зма и цен тра ли зма, пр ва ци ХСС су од ба ци ва ли 
и Уред бу о по де ли зме ље ко ја ни ка да ни је до кра ја уве де на у жи вот на чи та вој 

60 Реч ник ме ста кра ље ви не СХС, 1925, Бе о град 1925.
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те ри то ри ји Кра ље ви не СХС. Краљ Алек сан дар је од лу чио да, уме сто по пу-
шта ња, дик та ту ром, за ко ни ма и уред ба ма учи ни оно што то ком де це ни је пар-
ла мен та ри зма ни је ус пео – да ство ри је дин стве ну ју го сло вен ску др жа ву у ко-
јој ће би ти пот пу но из бри са на „пле мен ска“ свест о по себ но сти. Ва жан ко рак 
у спро во ђе њу по ли ти ке ин те грал ног ју го сло вен ства би ло је до но ше ње За ко-
на о на зи ву и по де ли кра ље ви не на управ на под руч ја, 3. ок то бра 1929. го ди не61.

Овим за ко ном слу жбе ни на зив др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца по ста-
је Кра ље ви на Ју го сла ви ја. Оп шта упра ва се вр ши по ба но ви на ма, сре зо ви ма 
и оп шти на ма. Уме сто до та да шње по де ле на обла сти, уве де на је по де ла на 
ба но ви не, на чи јем че лу је био бан. За ко ном је фор ми ра но де вет ба но ви на: 
Драв ска, са се ди штем у Љу бља ни; Сав ска, са се ди штем у За гре бу; Вр ба ска, 
са се ди штем у Ба ња Лу ци, При мор ска, са се ди штем у Спли ту; Дрин ска, са 
се ди штем у Са ра је ву; Зет ска, са се ди штем на Це ти њу; Ду нав ска, са се ди-
штем у Но вом Са ду; Мо рав ска, са се ди штем у Ни шу; и Вар дар ска, са се ди-
штем у Ско пљу. Упра ва гра да Бе о гра да, Зе му на и Пан че ва чи ни ла је по себ ну 
це ли ну и би ла под над зо ром и упра вом ми ни стра уну тра шњих по сло ва.

За кон је на стао на „илу зи ји да је на кон де сет го ди на за јед нич ког жи во та 
мо гу ће де кре ти ма и за ко ни ма, у тач но ис пла ни ра ним ро ко ви ма, фор ми ра ти 
но ву ју го сло вен ску на ци ју“62. По де ла на ба но ви не је био по ку шај да се бри са-
њем гра ни ца исто риј ских обла сти спре чи да ља дез ин те гра ци ја др жа ве, ко нач но 
раз би ју на ци о нал не обла сти ко је су хра ни ле се па ра ти зам и ство ри по ли тич ки, 
еко ном ски и са о бра ћај но ја ка др жав на це ли на, спо соб на за жи вот. Те ри то ри ја 
Ср би је је пот пу но раз би је на и по де ље на из ме ђу пет ба но ви на. Краљ је ра чу нао 
на Ср бе као ин те гри шу ћи фак тор, па је по де ла из вр ше на та ко да пра во слав но 
ста нов ни штво, сма тра но Ср би ма, чи ни ап со лут ну ве ћи ну у шест ба но ви на (Вр-
ба ска, Вар дар ска, Дрин ска, Ду нав ска, Мо рав ска и Зет ска). Под руч је Ста ре Ср-
би је по де ље но је из ме ђу три ба но ви не: Вар дар ске, Мо рав ске и Зет ске. Нај ве ћи 
део ушао је у са став Вар дар ске ба но ви не, ко ја је по ред Ста ре Ср би је за хва та ла 
и шест сре зо ва ју го и сточ не Ср би је, са Ле сков цем и око ли ном.

Пе ри од мо нар хо дик та ту ре фор мал но је окон чан да ро ва њем Уста ва 3. 
сеп тем бра 1931, ко јим је по де ла на ба но ви не по твр ђе на, уз не ке ма ње из ме-
не. Устав је др жа ву де фи ни сао као „устав ну мо нар хи ју“, пред ви део по сто-
ја ње на род ног пред став ни штва, али ни је до зво лио за во ђе ње пра вог пар ла-
мен тар ног си сте ма. Не у спех по ли ти ке ин те грал ног ју го сло вен ства био је 
очи гле дан, али је краљ Алек сан дар ни је на пу стио све до смр ти 1934. го ди не. 

61 Слу жбе не но ви не Кра ље ви не СХС, бр. 232, 4/17. 10. 1929. За кон је ме њан у два на вра та, 
али зна чај ни јих про ме на на те ри то ри ји Ста ре Ср би је ни је би ло. „За кон о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о на зи ву и по де ли Кра ље ви не на управ на под руч ја“, Слу жбе не но ви не 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, бр 2/15. 9. 1931; „За кон о из ме ни За ко на о на зи ву и по де ли Кра ље-
ви не на управ на под руч ја“, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, бр 27. 10/9. 11. 1931.

62 Љ. Ди мић, нав. де ло, 139.
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У ме ђу вре ме ну, по ли тич ки жи вот се по ла ко бу дио, и по ред же сто ке ре пре-
си је ре жи ма. По ли тич ки ли де ри су пре го ва ра ли, тра же ћи мо дел за ре ша-
ва ње на го ми ла них про бле ма, од ко јих је ме ђу нај ва жни ји ма би ло хр ват ско 
пи та ње. Пред ла га ни су број ни мо де ли др жав ног пре у ре ђе ња. За све је би ло 
за јед нич ко да су Ста ру Ср би ју по сма тра ли као део бу ду ће срп ске је ди ни це у 
Ју го сла ви ји, ка да до пре у ре ђе ња до ђе.

До ад ми ни стра тив них про ме на на те ри то ри ји Кра ље ви не Ју го сла ви је до-
шло је тек 26. ав гу ста 1939, ства ра њем ба но ви не Хр ват ске, у чи ји са став су ушле 
у це ли ни ба но ви не Сав ска и При мор ска и по је ди ни сре зо ви из ба но ви на Зет-
ске, Дрин ске, Вр ба ске и Ду нав ске. Про ме на на про сто ру Ста ре Ср би је ни је 
би ло. Ства ра ње ба но ви не Хр ват ске био је пр ви ко рак ка фе де ра ли за ци ји зе мље, 
из ну ђен рат ном опа сно шћу ко ја се бли жи ла. Срп ска је ди ни ца ни је ство ре на, 
иако је срп ска ели та сма тра ла да је то нео п ход но. Са гла сни да су Ср би „раз би-
је ни“, део срп ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те от по чео је рад на про јек ту 
„Срп ске зе мље“ 24. но вем бра 1939. го ди не. Из ра ђен је на црт Уред бе о ор га ни-
за ци ји Срп ске зе мље, чи је би се ди ште би ло у Ско пљу, а чи ни ле би је Вар дар ска, 
Вр ба ска, Зет ска, Дрин ска, Ду нав ска и Мо рав ска ба но ви на. Ср би ја, Цр на го ра, 
Бо сна и Хер це го ви на и Вој во ди на има ле би ауто но ман ста тус уну тар те је ди-
ни це63. И овај про је кат Ста ру Ср би ју је по сма трао као нео дво ји ви део Ср би је. 
Рас плам са ва ње ра та у Евро пи по ти сну ло је у дру ги план иде ју о ује ди ње њу срп-
ских зе ма ља у јед ну је ди ни цу. До по чет ка Дру гог свет ског ра та 6. апри ла 1941, 
на под руч ју Ста ре Ср би је је оп ста ла по де ла на ба но ви не из 1929. го ди не.

Та бе ла 5. Обла сти и сре зо ви Ста ре Ср би је ко ји су ушли у са став но во фор ми ра них 
ба но ви на по сле до но ше ња За ко на о на зи ву и по де ли кра ље ви не на управ на под руч ја64

Бановине

Вардарска Моравска Зетска

Окрузи и срезови

целокупне Битољска,  
Брегалничка и Скопска област;

срезови гњилански, кривопаланачки  
и прешевски из Врањске области;

срезови горски, грачанички,  
неродимски, подримски  

и шарпланински из Косовске области;
срез ђаковачки из Зетске области

срез вучитрнски из 
Косовске области;
срезови дренички  
и лабски из Рашке 

области

срезови бјелопољски,  
милешевски, нововарошки,  

пљеваљски, прибојски  
из Ужичке области;

срезови берански, источки,  
пећки из Зетске области;  

срезови дежевски, митровачки,  
сјенички, студенички, штавички  

из Рашке области

63 Исто, 206-9.
64 Реч ник ме ста Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бе о град 1930.
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Та бе ла 6. Сре зо ви Ста ре Ср би је ко ји су ушли у са став Вар дар ске, 
Мо рав ске и Зет ске ба но ви не65

Бановине

Вардарска Моравска Зетска

Срезови

битољски,велешки,галички,
гњилански, горњодебарски, горњополошки, 

горски, грачанички, дојрански, доњополошки, 
ђаковачки, ђевђелијски, жеглиговски, кавадарски, 

качанички, кичевски, кочански, кратовски,  
кривопаланачки, крушевски, малешки, мориховски, 
неготински, неродимски, овчепољски, охридски, 

подгорски, поречки, подримски, преспански, 
прешевски, прилепски, радовишки, скопски,  

струмички, струшки, царевоселски,  
шарпланински, штипски

вучитрнски,  
дренички,  

лабски

бјелопољски, берански,
дежевски, источки,

милешевски,  
митровачки,  

нововарошки,  
пљеваљски,  

пећки, прибојски, 
сјенички,  

студенички,  
штавички

У пе ри о ду од не пу не три де це ни је про стор Ста ре Ср би је до жи вео је 
пет про ме на ад ми ни стра тив ног уре ђе ња и оку па ци ју. Те ри то ри ја је пре-
шла из ру ку Ту ра ка под кон тро лу Ср ба, би ла по де ље на из ме ђу Аустро у-
гар ске и Бу гар ске уз ја ко при су ство Не мач ког Рај ха, да би ко нач но по ста ла 
део Кра ље ви не СХС. Про бле ми са ко ји ма се су сре ла срп ска ад ми ни стра-
ци ја не по сред но по осло бо ђе њу ових кра је ва оп ста ли су до кра ја пе ри о да. 
Већ у пе ри о ду 1912-1914. по ка за ло се ко ли ко ће би ти те шко ин те гри са ти 
Ста ру Ср би ју у је дин стве ну др жав ну це ли ну са прет ку ма нов ском Ср би-
јом. Рат, стра хо ви то стра да ње срп ског ста нов ни штва и из град ња но ве др-
жа ве про бле ме су са мо скло ни ли у стра ну, да ни ка да не бу ду ре ше ни. То-
ком чи та вог пе ри о да Ста ра Ср би ја је по сма тра на као не сум њи во срп ска 
зе мља, на ста ње на пра во слав ним, срп ским ста нов ни штвом. Ад ми ни стра-
тив на ре ше ња ко ја су при ме њи ва на на цен трал ну Ср би ју пре сли ка ва на су 
на југ, без раз ми шља ња о по себ но сти и по тре ба ма овог про сто ра. У пред-
ве чер је Дру гог свет ског ра та, за по че ло је уну тра шње пре о бли ко ва ње Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, из ну ђе но по ли тич ком бор бом Хр ва та. Срп ска ели та 
за по че ла је са ства ра њем пла но ва о ор га ни за ци ји срп ске је ди ни це у Ју го-
сла ви ји, по сма тра ју ћи Ста ру Ср би ју као нео дво јив део Ср би је и је згро бу-
ду ће је ди ни це. Ни ко ни је био све стан да је окре та њем гла ве од про бле ма 
Ста ре Ср би је и њи хо вим пре ћут ним то ле ри са њем овај про стор за Ср би ју 
већ био из гу бљен.

65 Исто.
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Из во ри

Бал кан ски уго вор ни од но си 1876-1996, I-II, при ре дио Мо мир Стој ко вић, Слу жбе-
ни лист СРЈ, Бе о град.

Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство прав де, 1912, Ф 41 Р 31.
Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство уну тра шњих де ла – по ли циј ско оде ље ње, 1912, Ф 44 

Р 55.
Ар хив Ср би је, Штаб Вр хов не ко ман де – по ли циј ско оде ље ње, 1912-1913, ку ти је 

Б2387 и Б2388.
Реч ник ме ста Кра ље ви не СХС, 1925, На род на про све та, Бе о град.
За кон о по де ли зе мље на управ на под руч ја, При вред ник, Бе о град 1930.
Реч ник ме ста Кра ље ви не Ју го сла ви је, 1930, Све словн ске књи жа ре, Бе о град.
Сте но граф ске бе ле шке за се да ња На род не Скуп шти не, 1913-1914.
Уста ви и вла де Кне же ви не Ср би је, Кра ље ви не Ср би је, Кра ље ви не СХС и Ју го сла-

ви је: 1835-1941, при ре дио Ду шан Мр ђе но вић, Но ва књи га, Бе о град.

Штам па

„Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је“ бр. 199, 2. 9/15. 9. 1931; бр. 252, 28. 
10/10. 11. 1931.

„Слу жбе не но ви не Кра ље ви не СХС“ бр. 68, 15. 7/28. 7. 1919; бр. 92, 28. 4/11. 5. 
1922; бр. 232, 4/17. 10. 1929.

„Срп ске но ви не“ бр. 181, 21. 8/3. 9. 1913; бр. 200, 13/26. 9. 1913; бр. 238, 30. 10/12. 
11. 1913; бр. 23, 29. 1/11. 2. 1914; бр. 186, 27. 8/9. 9. 1913.

Ли те ра ту ра
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Pe tar RI STA NO VIĆ

Ad mI NI STRA TI vE CHAN GES IN THE TER RI TORY  
OF OLd SER bIA FROm 1912 TO 1941

Sum mary

Du ring the pe riod of al most three de ca des, from 1912 to 1941, in the area of 
Old Ser bia the re we re fo ur ad mi ni stra ti ve systems chan ged. In the ar tic le, the aut-
hor de als with the in tro duc tion of Ser bian ad mi ni stra tion af ter li be ra tion, and the 
pro blems that ha ve ma de this pro cess. Be fo re it was en ded, the First World War 
had bro ken out. Du ring the oc cu pa tion, 1915-1918, ter ri tory of Old Ser bia was di-
vi ded bet we en Austria-Hun gary and Bul ga ria, and one part was un der Ger man go-
vern ment. Af ter the war, the King dom of SCS was cre a ted and the is sue of ad mi ni-
stra ti ve di vi si ons ca me in to the cen tre of po li ti cal con flict bet we en the go vern ment 
and the Cro a tian block. The laws that we re go ver ning the is sue of ad mi ni stra ti ve 
di vi sion, adop ted in 1922 and on 1929, we re in the ser vi ce of sta te po li tics, in or der 
to se du ce a po wer ful cen tra li zed system and to eli mi na te the tra di tion of hi sto ri cal 
pro vin ces. Du ring the 1930s, the re was a lar ge num ber of pro jects cre a ted, all abo ut 
re or ga ni za tion of the fe de ral go vern ment. They all watched Old Ser bia li ke a part 
of fu tu re Ser bian fe de ral unit. The out bre ak of the Se cond World War pre ven ted 
the im ple men ta tion of the se ide as. In a co un try that was sa tu ra ted with pro blems 
of fo re ign po licy and the strug gle of the Cro a tian is sue, the area of Old Ser bia was 
ne glec ted alt ho ugh the pro blems we re ne ver sol ved.

Key words: Old Ser bia, Ko so vo and Me to hia, Ras area, Ma ce do nia, Bal kan 
wars, First World War, pro vin ces, are as, dis tricts, ad mi ni stra ti ve chan ges

Рад је пре дат 2. апри ла 2012. 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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Мир ја на СИ МИћ*

УЛО ГА ПЕ ДА ГО ГА И НА СТАВ НИ КА  
У ШКОЛ СКОМ ВАС ПИТ НО-ОБРА ЗОВ НОМ 

СИ СТЕ МУ**

Ап стракт: Ка ко је пе да го шко-раз вој на де лат ност пе да го га кре а-
тив ни чин у ко јем зна чај ну уло гу има ју и ира ци о нал ни мо мен ти, зна ње и 
ин ту и ци ја, ин те лект и осе ћа ња, та ко је и стал но раз ви ја ју ћи про цес ко-
јем је циљ не са мо пра ће ње обра зов них про ме на, не го и њи хо во кре и ра-
ње и упра вља ње њи ма. У том сми слу, у ра ду се екс пли ци ра иде ја (мо дел) 
раз во ја ак ци о не ком пе тент но сти по је дин ца као про дук та пост мо дер не 
пе да го ги је, као но вог при сту па обра зов ном дис кур су, али и као мо гу ћег 
но вог и дру га чи јег осми шља ва ња и по зи ци о ни ра ња пе да го шко-раз вој не 
де лат но сти пе да го га. Про ме не у шко ли су сва ка ко нај че шћи и нај број-
ни ји раз ло зи за отва ра ње рад них ме ста пе да го га у њи ма. Про ме не су то-
ли ко све о бу хват не и ду бо ке да их ви ше не мо же но си ти ста ра ка дров ска 
струк ту ра ни ти их она мо же ре а ли зо ва ти. У ра ду смо на сто ја ли да при-
ка же мо ка ко се до бро осми шље на ко му ни ка ци ја од стра не на став ни ка 
ре флек ту је на раз вој со ци јал них ком пе тен ци ја уче ни ка. Узе те су у об зир 
не ке од кључ них ком по не на та ко је тре ба да са др жи вас пит но-обра зов ни 
си стем да би се пот кре пи ла со ци ја ли за ци ја уче ни ка. Ме ђу тим ком по-
нен та ма су: отво ре на и рав но прав на ко му ни ка ци ја на став ни ка са уче-
ни ци ма, рав но прав на ко му ни ка ци ја на став ни ка са ро ди те љи ма и под-
сти ца ње раз во ја ем па ти је.

Кључ не ре чи: Школ ски пе да гог, школ ски си стем, на ста ва, уче ник, 
на став ник, пе да го шке про ме не

УДК 371.12 ;
37.064.2

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић, mir ja na.
ba zic @gmail.com

** 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. 32, 2012
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Мно га ин тер ди сци пли нар на про ми шља ња и ди ску си је, а на ро чи то 
пе да го шка ствар ност ука зу ју на по тре бу раз во ја, ре фор ме или тран сфор-
ма ци је си сте ма обра зо ва ња као и на по тре бу из на ла же ња од го ва ра ју ће 
стра те ги је за ње ну ре а ли за ци ју. У са мим шко ла ма ег зи сти ра ју раз ли чи та 
ста но ви шта и број ни раз ли чи ти при сту пи ко ји су нај че шће, фраг мен тар-
ни и не ја сни у по гле ду ци ље ва и усме ре ња са ме стра те ги је за раз вој и ре-
фор му обра зо ва ња. Ова кви при сту пи су не а де кват ни и не до вољ ни ка да се 
ра ди о по тре би за тран сфор ма ци јом обра зов ног си сте ма, ко ја би тре ба ло 
да од го ва ра ши рој тран сфор ма ци ји дру штва у це ли ни. Ве ру ју ћи да је пр ви 
ко рак у про ми шља њу сва ке пе да го шке про ме не раз у ме ва ње дру штве них 
тран сфор ма ци ја и њи хо вих им пли ка ци ја ко је по зи ва ју и ука зу ју на по тре-
бу за про ме на ма у обра зо ва њу, у ра ду се ис ти чу мо гу ћи, мо жда нај ва жни ји 
аспек ти ко је мо гу да по ста ве оп ште смер ни це раз во ју стра те ги је си сте ма 
вас пи та ња и обра зо ва ња. 

Ор га ни зо ва ње је про цес у ко ме се кре и ра струк ту ра ре ла ци ја и ин-
тер ак ци ја ме ђу са рад ни ци ма ка ко би се обез бе ди ла нео п ход на ко о пе ра-
ци ја за по сти за ње же ље ног ста ња или ци ља обра зов не ин сти ту ци је. Ус-
по ста вље ни од но си ме ђу пе да го шким по сле ни ци ма ства ра ју спе ци фич ну 
рад ну и жи вот ну кли му, ко ја у за ви сно сти од ка рак те ра, мо же има ти ви со-
ки мо ти ва ци о ни по тен ци јал за по сти за ње пла ни ра ног же ље ног ста ња. Во-
ђе њем се са гле да ва ста ње, кре и ра ви зи ја и од ре ђу је смер раз во ја жи во та и 
ра да обра зов не ин сти ту ци је. Про цес во ђе ња под ра зу ме ва при ме ну про-
фе си о нал ног ауто ри те та, лич не ха ри зме, ути ца ја, спо соб но сти уве ра ва ња 
и ко му ни ка циј ске ве шти не. По зи ти ван ис ход про це са во ђе ња ре зул ти ра 
ви со ком мо ти ва ци јом са рад ни ка, њи хо вим раз у ме ва њем ми си је и по све-
ће но сти пе да го шкој ор га ни за ци ји. Кон тро лом се про це њу је да ли се ак-
тив но сти у про це су по сти за ња же ље ног ста ња у обра зов ној ин сти ту ци ји 
од ви ја ју у пла ни ра ном сме ру; функ ци ја кон тро ле под ра зу ме ва при ме ну 
ко рек тив них по сту па ка али и санк ци о них, уко ли ко се у крај њој ин ста ци 
по ка жу нео п ход ним.1 Ни је слу чај ност да се пе да го зи све ви ше по зи ци о-
ни ра ју као но си о ци раз у ме ва ња, кре и ра ња, под сти ца ња и уна пре ђи ва ња 
пе да го шко-раз вој не кул ту ре обра зов не ин сти ту ци је; у њи хо вим ру ка ма, 
нај че шће, ле же кљу че ви про ме на пе да го шког ми шље ња и де ло ва ња свих 
су бје ка та у обра зов ној прак си. Уз лич но раз у ме ва ње и са мо ак тив ност на 
раз во ју ве шти на со ци јал не ком пе тен ци је као про фе си о нал ног ен ти те та, 
пе да го зи све ви ше до би ја ју про сто ра и у про це су во ђе ња обра зов не ин сти-
ту ци је. Не са мо због то га што им то омо гу ћа ва за кон ска ре гу ла ти ва, не го 
и због то га што као осо бе но се ен ти те те ко ји су их и опре де ли ли за сту ди-
је пе да го ги је и про фе си о нал но ба вље ње њо ме. Уз ини ци јал но обра зо ва ње 

1 Оли ве ра Кне же вић-Фло рић, „Мо гу ћи пут пе да го шке про ме не“, Пе да го шка ствар ност 
LVII, 5-6, Но ви Сад, 2011, 444.
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и стал не обра зов не пре фе рен ци је, пе да го зи су по при ро ди сво га по сла 
фо ку си ра ни на по пу ла ци ју свих уз ра ста, на њи хо ве по тре бе и до бро бит. 
У сво јој про фе си о нал ној де лат но сти, уз све оста ло, стал но тра же ре ше-
ња, сти му лу шу са рад ни ке да и са ми сво јим про ак тив ним од но сом пре ма 
пе да го шком ра ду са мо стал но тра же и кре и ра ју но ва ре ше ња, про мо ви шу 
ино ва тив не иде је и увек има ју ду го роч ну ви зи ју бо љит ка. Кључ успе шног 
ра да пе да го га-ли де ра је да мо ти ви ше су бјек те обра зов не ин сти ту ци је да 
сва ко днев но те же по сти за њу же ље них ци ље ва.2 Тај про цес се ре а ли зу је 
пу тем спо соб но сти и по сту па ка ко ји под ра зу ме ва ју: упо зна ва ње и укљу-
чи ва ње у пе да го шку ор га ни за ци ју, кон сул та ци је, из бор ка дра, про це њи ва-
ње, до де љи ва ње аде кват них за да та ка, вред но ва ње, про фе си о нал ни раз вој 
ка дра, ко му ни ка ци ју, кре и ра ње ти мо ва, кон тро лу, пре го ва ра ње, сти му ла-
ци ју, а све под ки шо бра ном про це са во ђе ња обра зов не ин сти ту ци је. Јер, 
про цес во ђе ња им пле мен ти ра и спо соб ност кре и ра ња ви зи је и под сти-
ца ња ен ту зи ја зма за уче ство ва ње у оства ри ва њу ци ље ва (или про ме на) 
обра зов не ин сти ту ци је. Пе да гог-ли дер се у про це су во ђе њу осла ња на 
ана ли зу: ка ко би мо гло би ти, по сма тра ства ри ду го роч но, ме ња sta tus quo, 
окре нут је ка бу дућ но сти, об ја шња ва смер про ме не и под сти че са рад ни ке 
да га сле де. 

У прак си обра зов них ин сти ту ци ја и њи хо вом во ђе њу по сто је ве о ма 
озбиљ ни про бле ми. Из у зет на спо рост у при хва та њу но вих пе да го шких са-
зна ња и про ме на, не ра зу ме ва ње по тре бе за адап та ци јом на усло ве и по тре бе 
са вре ме ног дру штве ног дис кур са, ин си сти ра ње да се ства ри ра де на ста ре, 
до бре и про ве ре не на чи не, још увек не а де кват на и не ре ше на за кон ска ре гу-
ла ти ва, са мо су не ки од ни за оме та ју ћих фак то ра у про це су за по чи ња ња нео-
п ход них обра зов них про ме на на свим ни во и ма си сте ма обра зо ва ња. Исто 
та ко, ве о ма че сто се за бо ра вља да је ну жна ка рак те ри сти ка про фе си о нал-
ног зна ња да оно мо ра би ти пре ци зно, раз вој но и вред но ва но. Не по сто-
ји га ран ци ја да је зна ње ко је се ге не ри ше у јед ној обра зов ној ин сти ту ци ји 
ис прав но или ко ри сно уко ли ко се не ева лу и ра и не раз ме њу је. По не кад је 
ви ше го ди шње пе да го шко ис ку ство са мо по на вља ње истих гре ша ка ко је мо-
гу угро зи ти ге не ра ци је мла дих. Ипак, ве ћи на пе да го шких по сле ни ка ви со ко 
вред ну је мо гућ ност да се про фе си о нал но раз ви ја и иза ђе из про фе си о нал-
не изо ла ци је. Ме ђу тим, но ви про јек ти и про гра ми про фе си о нал ног раз во ја 
че сто су усме ре ни на за бо ра вља ње ста ре прак се и ти ме ба ца ју сен ку на до-
та да шњи пе да го шки рад. У том сми слу, овла да ва ње уме ћи ма за про цес упра-
вља ња про ме на ма је је дан од кру ци јал них за да та ка пе да го га-ли де ра. У ве зи 
са тим, Оли ве ра Кне же вић Фло рић на во ди пре по ру ке за уво ђе ње ових про-
ме на. Оне су:3

2 Исто, 445.
3 Исто, 446.
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–  са гле да ти на ко га ће пла ни ра на про ме на има ти нај ве ћи ефе кат,
–  са слу ша ти и узе ти у об зир раз ли чи та ми шље ња свих ак те ра укљу че них 

у про цес ре а ли за ци је про ме не,
–  укљу чи ти све у ди ску си ју, не ну ди ти »ин стант« ре ше ња, не оче ки ва ти 

је дин стве ни став, али сва ми шље ња узе ти у об зир,
–  сти му ли са ти све да из ра зе сво је ми шље ње, да из ра зе сво ја не сла га ња и 

ар гу мен ту ју их,
–  ин ди ви ду ал но раз го ва ра ти са за по сле ни ма ко ји вер бал но или не вер-

бал но из ра жа ва ју сум њу, пру жа ју от пор и са зна ти да ли мо жда по сто је 
мо мен ти ко ји се не мо гу јав но са оп шти ти,

–  ко ли ко то вре ме до зво ља ва, по све ти ти се увек ква ли тет ној груп ној ди-
ску си ји; што је гру па је дин стве ни ја у по сти за њу кон сен зу са то ће и 
им пле мен та ци ја и по је ди нач но за ла га ње би ти ефи ка сни.

Про фе си о нал ни раз вој пе да го га и ње го ва уло га  
у струк тур ним про ме на ма

Ефи ка сно обра зо ва ње пе да го га тре ба ло би да при пре ма пе да го ге за но-
ве уло ге ко је су све сло же ни је и од го вор ни је. Тре ба ло би има ти у ви ду, да је 
рад пе да го га пер со нал но и са др жај но ис пре пле тан до те ме ре да сва ка по-
је ди на ак тив ност ко јом он упра вља, го во ри о спе ци фич ном и ком плек сном 
са др жа ју ра да ко ји об у хва та све су бјек те обра зов но-вас пит ног про це са у 
је дин стве ном пе да го шком, пси хо ло шком, мен тал но-хи ги јен ском и со ци-
јал ном ра ду. Обра зо ва ње пе да го га тре ба ло би да обез бе ди те мељ за ка сни ју 
на до град њу и про фе си о нал ни раз вој пу тем до жи вот ног обра зо ва ња.4 Школ-
ски пе да гог мо же да уче ству је у убла жа ва њу не га тив них по сле ди ца и не ких 
по ја ва ко је су при вре ме ног ка рак те ра. Ње го ва уло га по ста је све зна чај ни ја, 
ка да су ми ни ми зи ра не струч не слу жбе на ни воу Ре пу бли ке. Про свет ни са-
вет ни ци су за ме ње ни школ ским над зор ни ци ма, сма њен је број за по сле них у 
овим сек то ри ма, што се де ли мич но мо же на док на ди ти ја ча њем уну тра шње 
пе да го шке слу жбе у шко ла ма.

Уче шће пе да го га у струк ту рал ним про ме на ма дру штва зна ња, под ра зу-
ме ва све ак тив но сти и по ступ ке на осно ву ко јих је и ор га ни зо ва на њи хо ва 
про фе си ја: од усло ва ра да, до пла на и про гра ма, од но са са ло кал ном за јед-
ни цом, ор га ни за ци ји и упра вља њу обра зо ва њем. Да нас већ ни је по треб но 
рас пра вља ти о пи та њу ка да је пе да гог у шко ли по треб ни ји: ка да је дру штво 
у про це су на глих и бр зих про ме на ко је је те шко пра ти ти, или ка да је у пе ри о-
ди ма стаг на ци је. Јед но став но, школ ски пе да гог је да нас ну жна прет по став ка 
за вас пит ни рад у све сло же ни јим усло ви ма.

4 Оли ве ра Кне же вић-Фло рић, Пе да гог у дру штву зна ња, Но ви сад, 2008, 76-77.
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Сва ка Вла да, на во ди три глав на раз ло га за про ме не у обра зов ном си сте-
му, укљу чу ју ћи пе да го ге и на став ни ке. А то су:

–  пе да го зи и на став ни ци има ју да ле ко се жно зна ње и ис ку ство о по тре-
ба ма и жи во ту обра зов них ин сти ту ци ја,

–  од лу ке до не те у ве зи са обра зо ва њем да ле ко се жно ути чу на усло ве 
оба вља ња пе да го шке про фе си је,

–  ни јед на обра зов на ре фор ма не мо же би ти ефи ка сна без са гла сно сти и 
са рад ње са пе да го зи ма и на став ни ци ма.5

Под руч ја ра да школ ског пе да го га и ње го ва уло га  
у ус по ста вља њу пе да го шке ко му ни ка ци је

Ко му ни ка ци ја је је дан од фун да мен тал них еле ме на та жи вље ња, јер слу-
жи за спо ра зу ме ва ње љу ди у од ре ђе ној дру штве ној за јед ни ци. Ко му ни ка ци ја 
или је зик обез бе ђу ју дру штву ме ди јум и сред ство за со ци ја ли за ци ју ње го вих 
чла но ваи пре у зи ма ње од ре ђе них рад них уло га. Основ ни зна чај ко му ни ци ра-
ња је у то ме што обо га ћу је наш жи вот и да је му ви ше сми сла. То исто ва жи 
и за си стем обра зо ва ња и вас пи та ња, ко ји ни је са мо ствар су сре та ња умо ва 
већ и про цес су сре та ња лич но сти. Пе да го шко ко му ни ци ра ње тре ба, из ме ђу 
оста лог, да до при не се ус по ста вља њу рав но те же, це ло ви то сти,склад но сти и 
ин те грал но сти у раз во ју лич но сти из ме ђу ког ни тив них, афек тив них и ко на-
тив них ди мен зи ја лич но сти, из ме ђу зна ња, уме ња и де ла ња, из ме ђу ин ди ви-
ду ал них и про со ци јал них осо би на, ауто ном но сти и ин те гри са но сти итд.6 
Кроз вас пит но-обра зов ни рад ко ји се од ви ја у шко ли, а при ме ном аде кват не 
ко му ни ка ци је мо гу ће је у ве ли кој ме ри до при не ти раз во ју до бре со ци ја ли-
за ци је. А с об зи ром да у шко ли про во ди мо зна ча јан део жи во та, сло бод но 
мо же мо ре ћи да она у про це су со ци ја ли за ци је има од лу чу ју ћу уло гу.

Основ на под руч ја ра да школ ског пе да го га су: Под руч ја ра да школ ског 
пе да го га су број на. Као нај зна чај ни ја, Са ит Ка ча пор на во ди: пе да го шки од-
нос пре ма уче ни ци ма, пре ма на став ни ци ма, ро ди те ља пре ма уче ни ци ма и 
пре ма ди рек то ру шко ле, али и ана ли тич ко-ис тра жи вач ки рад и пе да го шко 
де ло ва ње у струч ним ор га ни ма шко ле, струч ним ин сти ту ци ја ма, дру штве ној 
сре ди ни и са мо о бра зо ва ње у ци љу про фе си о нал ног уса вр ша ва ња.7

5 Оли ве ра Кне же вић-Фло рић, „Пе да гог у све ту ко ји се ме ња: Ме ђу на род на пер спек ти-
ва“, Збор ник ра до ва, књ. 1 ( европ ске ди мен зи је про ме на обра зов ног си сте ма у Ср би ји), 
Но ви Сад, 2006, 99.

6 Мир са да Ља јић, „ Пе да го шки об ли ко ва на ко му ни ка ци ја-услов раз во ја со ци јал них ком-
пе тен ци ја уче ни ка“, Пе да го шка ствар ност LI II, 7-8, Но ви Сад, 2007, 613.

7 Са ит Ка ча пор, Увод у школ ску пе да го ги ју, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о-
град, 1999, 67-68.
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–  пе да го шки од но си пре ма уче ни ци ма – про у ча ва ње и упо зна ва ње за ко-
ни то сти раз во ја уче ни ка;

–  пе да го шки од но си пре ма на став ни ци ма – пру жа ње по мо ћи на став-
ни ци ма у про гра ми ра њу вас пит но-обра зов ног ра да, упо зна ва ње на-
став ни ка са до стиг ну ћи ма пе да го шке на у ке, упо зна ва ње на став ни ка 
са са вре ме ном на став ном тех но ло ги јом и при пре ма ње и ко ри шће ње 
на став них сред ста ва, итд.;

–  пе да го шки од нос пре ма ро ди те љи ма уче ни ка – упо зна ва ње ро ди те ља 
са за ко ни то сти ма вас пит но-обра зов ног ра да, ука зи ва ње на ко ри сност 
са рад ње по ро ди це и шко ле; 

–  пе да го шки од нос пре ма ди рек то ру шко ле – пе да гог је пр ви са рад ник 
ди рек то ра ко ји ра ди на раз ви ја њу успе шне са рад ње на ре а ли за ци ји 
свих зна чај них ак ци ја уна пре ђи ва ња вас пит но-обра зов ног ра да шко ле; 

–  ана ли тич ко ис тра жи вач ки рад – ода би ра ње про бле ма за пе да го шко ис-
тра жи ва ње, ода би ра ње нај е фи ка сни јих ме то да, тех ни ка и ин стру ме на та;

–  пе да го шко де ло ва ње у струч ним ор га ни ма шко ле, струч ним ин сти-
ту ци ја ма, дру штве ној сре ди ни и рад на соп стве ном струч ном уса-
вр ша ва њу''. 8 

У свом ра ду школ ски пе да гог се су о ча ва и са ра ђу је са три основ не гру пе 
су бје ка та: са на став ни ци ма, са уче ни ци ма, са ро ди те љи ма. Кон фрон та ци је 
из ме ђу уче ни ка, на став ни ка, ро ди те ља и про свет них вла сти, че сте су и сна-
жне, та ко да не ко тре ба би ти ка та ли за тор свих тих про ме на, а то је сва ка ко 
уло га школ ског пе да го га. Сви они има ју исти циљ и ми сле јед ни о дру ги ма, 
јер без успе шне са рад ње не мо гу ре а ли зо ва ти пра ве вред но сти. Пе да го шко- 
-ин струк тив ни рад пе да го га усло вљен је си сте мом ин фор ма ци ја у шко ли, па 
пре ма то ме пе да гог мо же би ти гла ви ини ци ја тор свих ак тив но сти у фор ми-
ра њу школ ског ин фор ма ци о ног си сте ма. У са вре ме ним да на шњим усло ви-
ма, дру штво је у на уч ном, тех но ло шком и ка дров ском по гле ду у мо гућ но сти 
да по бољ ша рад свих шко ла, да све стра ни је, не го до са да тре ти ра лич ност 
уче ни ка, и да за све шко ле обез бе ди пе да го га. 

Пе да го шки од нос на став ни ка и уче ни ка  
у вас пит но-обра зов ном си сте му

Школ ски пе да го зи од сво јих струч них са ра да ни ка нај ви ше ак тив но сти 
усме ра ва ју ка на став ни ци ма. Основ ни за да ци на став ни ка су да омо гу ћи 
уче ни ци ма усва ја ње од ре ђе ног си сте ма зна ња, фор ми ра ње прак тич них ве-
шти на и на ви ка, пре но ше ње зна ња из раз ли чи тих под руч ја на у ке, кул ту ре 
и умет но сти, де ло ва ње на све сфе ре уче ни ко вог би ћа као људ ске је дин ке 

8 Исто, 68.
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у раз во ју. Ни јед но дру го зва ње не ма та ко ва жне по сле ди це на бу дућ ност 
дру штва као на став нич ко. На став ник са вре ме не шко ле ра ди у из ме ње ним 
усло ви ма. Шко ла не пред ста вља је ди но ме сто за пре но ше ње’ зна ња, уче ни-
ци ни су ''гла вом и ср цем са мо пред школ ском та блом''.9 На став ник се ипак 
ка рак те ри ше рад ном дси ци пли ном, ди сци пли ном уоп ште, на став ним пред-
ме том ко ји пре да је. Ве о ма је ва жно по кре ну ти енер ги ју ко ју по се ду ју на-
став ни ци, јер без ње про цес вас пи та ња и обра зо ва ња био би не за ми слив. 
Пе да го шко-ин струк тив на де лат ност и струч но уса вр ша ва ње умно го ме се 
по кла па ју и ме ђу соб но усло вља ва ју. Пре глед го ди шњих и ме сеч них пла но-
ва ра да или пи сме них при пре ма на став ни ка за час пред ста вља по ла зи ште за 
пе да го шко-ин струк тив не раз го во ре са на став ни ци ма, за ана ли зу на став ног 
ча са и вред но ва ње ње го вог ква ли те та.

Од свог ро ђе ња чо век је би ће ко је је отво ре но за свет, а ту сво ју отво-
ре ност ис пу ња ва за до вољ ством стал не ра до зна ло сти и мо гућ но сти ма уче-
ња и по на ша ња. Уче ник је ак ти ван су бјект у на ста ви. Под пој мом уче ник 
сма тра мо ли це ко је је под вођ ством на став ни ка и ко је се ан га жу је на уче-
њу од ре ђе них на став них са др жа ја. Вас пит ни про цес на став ни ка и уче ни-
ка, као и пе да го га про ла зи кроз од ре ђе не фа зе: пр ва се од но си на про у ча-
ва а ње, за тим пе да го шко во ђе ње и пе да го шко са ве то ва ње. ''Пе да гог мо же 
по мо ћи уче ни ци ма по сред но и не по сре до. Не по сре дан рад са уче ни ци ма 
је пре те жно са ве то дав ног ка рак те ра. У тра ди ци о нал ној шко ли са кла сич-
ним раз ред но-пред мет но-ча сов ним си сте мом на ста ве је ди но су на став ни ци 
оства ри ли не по сре дан кон такт са уче ни ци ма. Не по сре дан вас пит ни рад са 
уче ни ци ма у на шој шко ли је под це њен, а са ве то ва ње је тре ти ра но као ма ни-
пу ли са ње, при ди ко ва ње и по по ва ње10. Школ ски пе да гог по ма же уче ни ци ма 
да бо ље схва те и са зна ју се бе, да про це не сво је мо гућ но сти. Са ве то ва ње 
по ста је ка рак те ри сти ка ме ђу људ ског ко му ни ци ра ња. Школ ски пе да гог не 
по сре ду је из ме ђу на став ног про гра ма и раз ре да. Пе да гог се усред сре ђу је 
на де те ко је је у уло зи уче ни ка, он пра ти ње го во по на ша ње, од нос са дру гом 
де цом, про ме не ко је се де ша ва ју у шко ли, по ро ди ци. На осно ву тих ре зул-
та та ко је је пе да гог при ку пио у ра ду са уче ни ци ма, ди рек тор и упра ва шко-
ле мо гу ре ле вант ни је и усло ви ти је да са гле да ју оп ште ста ње у шко ли и да се 
при пре ме за бо ље си сте ме ру ко во ђе ња и упра вља ња вас пит но-обра зов ним 
про це сом и шко лом.

Глав ни фак то ри на став ног про це са уче ник – на став ник ме ђу соб но уна-
пред ин тер пре ти ра ју по на ша ње ''су прот не стра не'' да би мо гли да де лу ју. 
Глав ни фак то ри на став ног про це са не ма ју исту моћ. Иза на став ни ка сто ји 
ин сти ту ци ја, док она спу та ва уче ни ка да се ис ка же и по на ша у скла ду са 

9 Исто, 64.
10 Не дељ ко Тр на вац, Пе да гог у шко ли, Учи тељ ски фа кул тет, Бе о град, 1993, 132.
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же ља ма. За то у тој ин тер пре та ци ји не ма отво ре но сти већ има ети ке ти ра ња 
и стиг ма ти за ци је. Ин сти ту ци ја (на став ник) је упо ран у то ме све док стиг-
му не при хва ти и сам онај на ко га се од но си и док се и да ље и сам не поч не 
по на ша ти она ко ка ко га је на став ник де фи ни сао. То од ре ђе ње од стра не 
на став ни ка пре ла зи у са мо о ре ђе ње. Та ко на ста је враж ји круг стиг ма ти за-
ци је11.Уло га на став ни ка у са вре ме ној шко ли бит но се ме ња, на став ник се 
мо ра од ре ћи ше фов ске уло ге, мо ра ви ше по ка за ти, а ма ње ка зи ва ти уче ни-
ци ма, не сме се слу жии при си лом. На ста ва се мо ра ор га ни зо ва ти та ко да се 
у њој мо ра ју по што ва ти од ред бе и уче ни ка и на став ни ка. Због то га на став-
ник мо ра да зна ка ко те ку и функ цо ни шу пе да го шке ко му ни ка ци је. Од но си 
на став ни ка и уче ни ка мо ра ју би ти про же ти вред но сном ори јен та ци јом у 
чи јој су шти ни је де мо кра ти ја, ху ма ни зам, то ле ран ци ја. У на шој школ ској 
прак си при ме њу је се тип јед но смер не вер бал не ко му ни ка ци је. Сла бост је у 
то ме што на ства ник не мо же зна ти ко ли ко су уче ни ци схва ти ли оно што он 
њи ма из ка же, не мо же са зна ти њи хо ве ста во ве. 

Пе да гог ба ве ћи се со бом и на став ни ци ма, као и шко лом у су шти ни увек 
пред со бом има основ ни смер и крај њи циљ свих ак тив но сти, а то је уче ник. 
На осно ву са ве то ва ња пе да го шка де лат ност омо гу ћу је вас пи та ни ку да са оп-
шти кон цепт о се би, да и он ути че на ци ље ве, са др жа је и на чи не свог вас пи-
та ња. Са ве то ва ње ни је пре да ва ње већ об лик не по сред не ко му ни ка ци је. За 
шко лу је на ва жни је са ве то ва ње у свр ху вас пит ног де ло ва ња, ко јим се ба ви 
школ ски пе да гог. На ро чи то је у на шим шко ла ма ла ко ар гу мен то ван раз лог 
да су школ ски пе да го зи нео п ход ни због ве о ма скром ног пе да го шког и ме-
то дич ког обра зо ва ња на став ни ка. Че сте ре фор ме школ ског си сте ма, из ме не 
на став них пла но ва и про гра ма, та ко ђе су је дан од раз ло га за за по шља ва ње 
школ ских пе да го га ко ји мо гу да пру же по моћ у но вој ор га ни за ци ји шко ле. 
Школ ски пе да го зи не мо гу на док на ди ти све не до стат ке са вре ме не шко ле, 
али мо гу би ти зна чај ни по кре та чи про ме на и ино ва ци ја.

Пе да го шки од нос на став ни ка и ро ди те ља

За раз ви ја ње ин тер пер со нал не ко му ни ка ци је из ме ђу на став ни ка и ро ди-
те ља ве о ма је би тан пр ви кон такт, јер се већ та да ја вља уза јам но де ло ва ње. И 
јед на и дру га стра на тре ба да во де ра чу на о ути ску ко ји ће оста ви ти, ако он 
бу де по зи ти ван ули ва ће во љу за да љом са рад њом, то јест ин тер ак ци јом. По че-
так раз го во ра са ро ди те љем тре ба да са др жи по зи тив ну ин фор ма ци ју о де те ту 
(ви има те до бро де те, али...), да ље сле ди не га тив на ин фор ма ци ја ко ја тре ба 
да бу де пот кре пље на кон крет ним чи ње ни ца ма. При са оп шта ва њу не га тив них 
чи ње ни ца не тре ба ста вља ти ак це нат на њих, већ на пут пре ва зи ла же ња тих 

11 С. К., 104.
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не же ље них по ја ва. На став ник мо ра по сто ја но на гла ша ва ти оп шти циљ, ње га 
и ро ди те ља ко ји се од но си на бу дућ ност де те та. За то не сме ко ри сти ти ре чи 
по пут Ваш син, већ Ми, За јед но, итд. Уко ли ко се раз го вор из ме ђу пе да го га и 
ро ди те ља спро во ди на ини ци ја ти ву ро ди те ља, по треб но је ру ко во ди ти се сле-
де ћим пра ви ли ма: „тре ба оси гу ра ти са гла сност обе стра не и до го во ри ти вре-
ме за ње го во спро во ђе ње;12 

–  ро ди те ља тре ба са слу ша ти са па жњом са ци љем да се схва ти све о че му 
го во ри и шта га бри не;

–  на став ник ће про це ни ти сте пен осно ва но сти свих чи ње ни ца ко је из-
но си ро ди тељ и оба ве зно од го во ри ти на сва ро ди те ље ва пи та ња;

–  за вр ше так раз го во ра тре ба да бу де на ини ци ја ти ву на став ни ка“ 

Раз вој ем па ти је

Још је дан ва жан прин цип пе да го шке ко му ни ка ци је је по што ва ње дру-
гог ми шље ња, од но сно ми шље ња уче ни ка. На став ник је по пра ви лу, убе-
ђен да је ње го во ми шље ње без у слов но и је ди но тач но, по себ но у оце ни де-
це и њи хо вих ква ли те та. Код ве ли ког бро ја пе да го га ни је раз ви је на ва жна 
про фе си о нал на осо би на неп ход на у про це су пе да го шког ра да. То је ем-
па ти ја спо соб ност схва та ња и раз у ме ва ња дру гог чо ве ка. Рад над раз во јем 
ем па ти је у се би зах те ва ви сок сте пен па жње и озбиљ ног ра да ду ше и ума и 
нај ва жни је, уовом слу ча ју, је на у чи ти слу ша ти и чу ти де те.13 Ако на став ник 
ис по ља ва ју ћи ем па ти ју пре ма де те ту про јек ту је на ње га сво је соп стве не 
осо би не: не до стат ке, на ви ке, сво је емо тив но ис ку ство, за у зи ма ње ста во ва, 
ми то ве ем па ти ја да је ис кри вље ну сли ку уну тра шњег све та де те та. Ем па ти-
ја ни у ком слу ча ју не зна чи ста ви ти туђ по ло жај, већ са гле да ти про блем 
очи ма оног ко има про блем. С го ди на ма спо соб ност ка ем па ти ји опа да. То 
је ве ро ват но по ве за но са раз во јем сте ре о ти па. Прак са по ка зу је, да ства ра-
лач ка, лич ност ко ја се раз ви ја, успе ва са чу ва ти ви сок сте пен ем па тич но сти 
у то ку чи та вог жи во та.
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Mir ja na SI MIĆ 

THE RO LE OF PE dA GO GUE IN THE SCHOOL EdU-
CA TI O NAL PRO CESS

Sum mary

The aut hor says that edu ca ti o nal work of school is the part of edu ca ti o nal-pe-
da go gi cal pro cess, and was con di ti o ned by the com plied re a li za tion of all ways of 
school work, work of te ac hers, pe da go gu es, psycho lo gists, prin ci pals, and so cio-cul-
tu ral cha rac te ri stics of mi li eu whe re the school is si tu a ted. Pe da go gue, as one of the 
cre a tors and re a li zers of edu ca ti o nal work, has got a gre at ro le in the pro mo tion of 
edu ca ti o nal work of school: thro ugh con sul ta ti ve and in struc ti ve work with te ac hers 
in the plan ning and pro gram ming of edu ca ti o nal work of school (thro ugh te ac hing 
pro cess, spa re ti me ac ti vi ti es, clas sro om com mu nity), as the ini ti a tor of in no va ti ve 
pro cess and sup port to te ac hers in the in no va ti ons in the spa re ti me ac ti vi ti es work, 
pu pil’s or ga ni za ti ons and clas sro om com mu ni ti es, by tre a ting them for pro fes si o nal 
im pro ve ment from the fi eld of edu ca ti o nal work. 

Furt her mo re, it is to be car ried out by me ans of con sul ta ti ve work with in di vi dual 
pu pils or with clas sro oms, and thro ugh the ma tic works and con ver sa ti ons, co-ope ra tion 
with pa rents wit hin the ma tic pa rent’s me e tings. Edu ca ti o nal pro cess it self is re sol ved to 
com mu ni ca tion. Com mu ni ca tion is to be in the fun da ment of edu ca tion and pe da go-
gi cal work. The school is the brid ge bet we en “lit tle” and “big” world, that is, the brid ge 
bet we en fa mily and wi der so cial com mu nity. The te ac her com mu ni ca tes with pu pils, 
pu pils with te ac her, but among them sel ves as well. The te ac her is sup po sed to be a good 
pe da go gue if he or ga ni zes in ter ac tion not only bet we en him self and pu pils, but bet we en 
pu pils and text-bo oks, pu pils and di dac tic ma te rial and ot her edu ca ti o nal me dia as well. 

In to day’s re a lity, the pro fes si o nal re spon si bi lity of pe da go gue to tran sfer to 
young pe o ple va lu es and et hnic norms which will ena ble them to ma ke not only wi-
se but mo ral de ci si ons as well can not be ig no red. Youth must be gi ven the op por tu-
nity to bu ild in tel lec tual skills of hig her rank such as: al tru ism, em pathy, and hu man 
un der stan ding – to de ve lop self-re spect and ca pa city of pre dic tion of con se qu en ces 
of the ir de ci si ons and ac ti ons. 

Key words: pe da go gue, school system, te ac hing, pu pil, te ac her, pe da go gic chan ges. 

Рад је пре дат 28. апри ла 2012. 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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Алек сан дар ПА ВЛО ВИћ*

ЈАВ НО НА ЛА ГА ЊЕ БАД ЊА КА У СЕ ВЕР НОЈ 
КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ**

Ап стракт: У ра ду из но сим опис кон крет них јав них рад њи у скло пу 
обе ле жа ва ња Бад њег да на у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, са по себ-
ним освр том на об ред на ла га ња бад ња ка у пор ти цр кве Св. Ди ми три-
ја. Ак тив но сти ко је су се том при ли ком од ви ја ле при ка за не су у ја сно 
де фи ни са ним вре мен ским и про стор ним окви ри ма, са пре по зна тљи вим 
ор га ни за то ри ма и глав ним ак те ри ма. Пре зен то ва ни ре зул та ти до би је ни 
су на осно ву ис тра жи ва ња оба вље ног то ком Бад њег да на и пр вог да на 
Бо жи ћа 2012. го ди не.

Кључ не ре чи: Бо жић, Бад њи дан, об ред, бад њак, јав но на ла га ње, Ко-
сов ска Ми тро ви ца.

У овом ра ду на сто јим да по ну дим је дан кон кре тан, вре мен ски ја сно 
де тер ми ни сан опис пра зно ва ња Бо жи ћа, и то пр вен стве но са аспек та јав-
них рад њи ко је на Бад њи дан ор га ни зу је Срп ска пра во слав на цр ква. У том 
сми слу по себ ну па жњу по све ћу јем јед ном од цен трал них об ре да, а то је 
јав но на ла га ње бад ња ка, у ко јем, по ред цр кве ног све штен ства, уче ству ју 
и при пад ни ци ло кал не дру штве не за јед ни це. Бад ње дан ске рад ње, за јед-
но са на ла га њем бад ња ка, тре ти рам кроз кон цепт ет но граф ског до га ђа ја, 
под ко јим Ве сна Ву чи нић-Не шко вић под ра зу ме ва вре мен ски и про стор-
но до бро де фи ни са ну ко лек тив ну ак тив ност ко ја је ор га ни зо ва на од ре ђе - 
ним по во дом.1

* 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.

1 Ве сна Ву чи нић-Не шко вић, „Про сла ва Бо жи ћа на по лу о стр ву Лу шти ца у Бо ки Ко тор-
ској“, у: Дра га на Ра до ји чић (ур.), Тра ди ци о нал но и са вре ме но у кул ту ри Ср ба, По себ на 
из да ња Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, књ. 49, Бе о град, 2003, 73.

УДК 398.332.416(497.115)

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012
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Опис ко ји из но сим про ис те као је из ис тра жи ва ња ме ђу срп ским 
ста нов ни штвом у се вер ном де лу Ко сов ске Ми тро ви це. За ис тра жи ва ње 
на тој ло ка ци ји од лу чио сам се има ју ћи у ви ду сло же ност дру штве но по-
ли тич ке си ту а ци је у том гра ду, ко ји је од ра та 1999. го ди не по де љен на 
ет нич кој осно ви и у ко јем сва ко дне ви цу Ср ба ка рак те ри ше го то во стал-
но ван ред но ста ње, ис пу ње но, са јед не стра не, ме ђу ет нич ким тен зи ја ма 
и ри зи ком од из би ја ња су ко ба са ал бан ским ста нов ни штвом, и, са дру-
ге, не из ве сно шћу у по гле ду ре ша ва ња ин сти ту ци о нал но-прав ног ста ту са 
(се ве ра) Ко со ва и Ме то хи је. Осим пру жа ња опи са кон крет них бад ње дан-
ских рад њи ко је ор га ни зу је Срп ска пра во слав на цр ква, на и ме, ис тра жи-
ва њем сам на сто јао да са гле дам и на ко ји на чин се те рад ње, ме ђу њи ма 
на ро чи то јав но на ла га ње бад ња ка, од ви ја ју упра во у сре ди ни ко ја је под 
сво је вр сном оп са дом, а у ко јој, у све тлу на ве де не сва ко дне ви це, срп ско 
ста нов ни штво не сум њи во има по тре бу да ис ка же свој вер ски и ет нич ки 
иден ти тет.

Ис тра жи ва ње сам оба вио то ком Бад њег да на и пр вог да на Бо жи ћа 
2012. го ди не. До чи ње нич не гра ђе до шао сам ме то дом оп сер ва ци је са 
уче ство ва њем, као и во ђе њем ин тер вјуа са глав ним ор га ни за то ри ма бад-
ње дан ске про сла ве, на пр вом ме сту са ста ре ши ном цр кве Св. Ди ми три ја, 
од но сно спро во ђе њем ан ке те ме ђу гра ђа ни ма, уче сни ци ма об ре да јав ног 
на ла га ња бад ња ка.2 Зна чај ре зул та та ис тра жи ва ња ви дим у дво стру кој пер-
спек ти ви: 1) као до при нос ет но ло шко-ан тро по ло шким про у ча ва њи ма 
кон крет них бад ње дан ских и бо жић них об ре да, да кле са ја сно де фи ни са-
ним вре мен ским и про стор ним окви ри ма, чи ји до са да шњи кор пус у до ма-
ћој на у ци чи ни све га не ко ли ко сту ди ја, и то пре све га из пе ра В. Ву чи нић-
Не шко вић3; 2) као при лог ет но ло шко-ан тро по ло шким ис тра жи ва њи ма 
са вре ме них по ја ва у кул ту ри срп ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји,  

2 Зна чај ну по моћ то ком ис тра жи ва ња на те ре ну до био сам од ко ле ги ни ца Ива не Ари-
то но вић-Ми ло ва но вић и Ма ри је Јеф ти ми је вић-Ми хај ло вић из Ко сов ске Ми тро ви це. 
Овом при ли ком им се на то ме још јед ном нај и скре ни је за хва љу јем.

3 В. Ву чи нић-Не шко вић, нав. де ло, 73-96; „The Pu blic Bur ning of Yule Logs in the Bay 
of Ko tor, Mon te ne gro“, Et hno lo gia Bal ca ni ca 5, 2001, 109-134; „На ла га ње бад ња ка 
у Гр бљу: при мер хи је рар хи зо ва не про сла ве Бо жи ћа у Бо ки Ко тор ској“, у: Сен-
ка Ко вач (ур.), Про бле ми кул тур ног иден ти те та ста нов ни штва са вре ме не Ср би је, 
Ет но-ан тро по ло шки про бле ми, Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2005, 123-148; Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан-
тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, Фи ло зоф ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Чи го ја штам па, Бе о град, 2008; „The Stuff of 
Christ mas Ho me ma king: Tran sfor ming the Ho u se and Church on Christ mas Eve in 
the Bay of Ko tor, Mon te ne gro“, ет но ан тро по ло шки про бле ми, н. с., год. 3, св. 3, 
Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о-
град, 2008, 103-128.
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ко јих има са свим ма ло4, а ко ја је ва жно спро во ди ти, по себ но ако се има 
у ви ду зна чај са гле да ва ња уло ге тих по ја ва у усло ви ма де ло ва ња круп них 
дру штве них, по ли тич ких и еко ном ских про це са ко ји се на том под руч ју у 
ре цент ном пе ри о ду, по го то во у по след њих пар де це ни ја, од ви ја ју.

На ла га ње бад ња ка као об ред

На ла га ње, од но сно спа љи ва ње бад ња ка по сту пак је ко ји са др жи све 
кључ не ка рак те ри сти ке (ре ли гиј ског/са крал ног) об ре да. Под об ре дом 
се под ра зу ме ва низ рад њи ко је по је ди нац или гру па чи не пе ри о дич но, уз 
на гла ше но усред сре ђи ва ње па жње на фор му и де таљ, с тим да из ве де не 
рад ње има ју та кав ка рак тер да иза зи ва ју сим бо лич ке асо ци ја ци је и/или 
пред ста вља ју ожи вља ва ње не ког зна чај ног исто риј ског (или ле ген дар ног) 
до га ђа ја5. Је дан од ефе ка та бад ње дан ских и бо жић них об ре да је сте да се 
њи ма ства ра сли ка да вре ме де лу је као да је са зда но од „уре ђе них ни зо ва 
не пре кид них по че та ка и по на вља ња“. Хри шћан ство, на и ме, као уоста лом 
и мно ге дру ге ре ли ги је, „де фи ни ше це лу ка лен дар ску го ди ну кроз низ об-
ре да ко ји из ра жа ва ју основ на ве ро ва ња да те вер ске за јед ни це. Као што је 
по зна то, хри шћан ски ка лен дар по се ду је сло жен ци клус пра зни ка са зда-
них око ро ђе ња, пат ње, смр ти и ус кр сну ћа Ису са Хри ста. Ови и дру ги 
све ти да ни су од у век под сти ца ли ди на мич ки круг об ре да у ко ји ма ре ли-
гиј ско по све ћи ва ње и оба ве зе од ре ђу ју го ди шње рит мо ве по је дин ца и 
за јед ни це. При том, ка лен дар ски об ред пре тва ра до га ђа је из исто риј ске 
при че у не ку вр сту ци клич ног све тог ми та ко ји се ре дов но по на вља, и ко-
ји про из во ди моћ не сли ке и под сти че ак тив но сти по мо ћу ко јих се гра ди 
ко лек тив ни иден ти тет“6.

Иако Бо жић фи гу ри ра као је дан од нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка, 
струк ту ра бад ње дан ских и бо жић них об ре да да ле ко је ду го веч ни ја од хри-
шћан ства. Пре ма Ве се ли ну Чај ка но ви ћу, она да ти ра још из пред хри шћан-
ског пе ри о да, из ко јег по ти че нај ве ћи и нај бит ни ји део ње них са став них 
еле ме на та7. Бад њак се ме ђу њи ма по ја вљу је као је дан од кључ них. Ње го во 

4 „Ан тро по ло шко ис тра жи ва ње са вре ме не кул ту ре Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји“, спро-
ве де но у ре жи ји Оде ље ња за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе-
о гра ду, је дан је од рет ких про је ка та оства ре них на том пла ну. Ви де ти: 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.

5 В. Ву чи нић-Не шко вић, Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу 
бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, 21.

6 Исто, 22.
7 Ве се лин Чај ка но вић, „Не ко ли ке при мед бе уз срп ски Бад њи дан и Бо жић“, Сту ди је 

из срп ске ре ли ги је и фол кло ра 1910-1924, Срп ска књи жев на за дру га, БИГЗ, Про све та, 
Пар те нон, Бе о град, 1994, 121.
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по ре кло тре ба тра жи ти ме ђу нај ста ри јим сло је ви ма ре ли гиј ске прак се, за-
сно ва не на ани ми стич ком по и ма њу све та, у ко је се убра ја и по што ва ње шу-
ма, га је ва, од ре ђе ног би ља и др ве ћа8. Ова су ве ро ва ња би ла по зна та још Кел-
ти ма, Гер ма ни ма, Ста рим Сло ве ни ма, што Џејмс Џорџ Фреј зер не сма тра 
ни шта нео бич ним, бу ду ћи да „је у пра ско зор је исто ри је Евро па би ла по кри-
ве на огром ним пра шу ма ма, у ко ји ма су ра штр ка не кр че ви не мо ра ле из гле да-
ти као острв ца у оке а ну зе ле ни ла“9. Жи вот у том шум ском ам би јен ту учи нио 
је да биљ ни свет – по себ но др ве ће – до би је зна чај но ме сто у ре ли ги ја ма свих 
на ро да европ ског кон ти нен та. Др ве ће је би ло пред мет раз ли чи тих ве ро ва-
ња и пре да ња; око ње га и у ве зи са њим прак ти ко ва ни су број ни об ре ди, чи ја 
је осно ва ле жа ла у јед ном, а то је схва та ње по ко јем др во пред ста вља објект 
ко ји има ду шу или објект у ко јем је не ка ду ша на ста ње на10. Бад њак се, ка ко 
сма тра Шпи ро Ку ли шић, ја вља као све то по ро дич но др во, ко је је за ми шља-
но као оте ло вље ње ду ха др ве ћа или – ши ре – као оте ло вље ње ду ха чи та ве 
ве ге та ци је. Ње го во при су ство у ку ћи по чет ком го ди не тре ба ло је на вод но 
да обез бе ди про спе ри тет до ма ћин ства, услед че га су му ука зи ва ни по себ на 
па жња и ве ли ко по што ва ње11.

Бад њак је др во ко је се уочи Бо жи ћа, тј. на Бад ње ве че, уно си у ку ћу, на-
кон че га се спа љу је. Тај чин је ме ђу срп ским ста нов ни штвом до ста ду го оба-
вљан на ог њи шту, као ме сту до ма ћег кул та, да би по сле Пр вог свет ског ра та, 
у мно гим кра је ви ма и знат но ка сни је, не стан ком ог њи шта он по чео да би ва 
прак ти ко ван у шпо ре ту на др ва или у пе ћи. Пр во бит ни сми сао спа љи ва ња, 
по не ким ауто ри ма, про ис те као је из пра ста рог уве ре ња да бад њак, као не ка 
вр ста бо жан ског би ћа, мо ра да са го ри, од но сно да „умре“, а ка ко би се за тим 
по но во „ро дио“, или „вас кр снуо“12. Не ки у то ме ви де на сто ја ње да се „по мог-
не“ мла дом сун цу на по чет ку но ве го ди не, у до ба зим ске крат ко дне ви це, или, 
пак, спа љи ва ње са мог ду ха би ља у ва три ко ја пред ста вља Сун це, а ка ко би се 
на тај на чин, ма гиј ским пу тем, по сти гло да ра сти ње до би је до вољ но све тло-
сти и то пло те, од ко јих уоп ште за ви се жи вот, плод ност и оби ље13. У хри шћан-
ској ин тер пре та ци ји, ко ја је на кнад на, и по Чај ка но ви ћу са мо се кун дар на14, 

8 Ми ла Бо сић, Бо жић ни оби ча ји Ср ба у Вој во ди ни, „Вук Ка ра џић“, Ет но граф ски му зеј, 
Вој во ђан ски му зеј, Бе о град-Но ви Сад, 1985, 79.

9 Џејмс Џорџ Фреј зер, Злат на гра на: сту ди је ма ги је и ре ли ги је, Ге ца Кон, Бе о град, 1937, 
149.

10 Ду шан Бан дић, На род на ре ли ги ја Ср ба у 100 пој мо ва, Но лит, Бе о град, 2004, 52.
11 Шпи ро Ку ли шић, Из ста ре срп ске ре ли ги је. Но во го ди шњи оби ча ји, Срп ска књи жев на 

за дру га, Бе о град, 32-36.
12 Д. Бан дић, нав. де ло, 297.
13 Ш. Ку ли шић, „Бад њак“, у: Ш. Ку ли шић, Пе тар Ж. Пе тро вић, Ни ко ла Пан те лић, Срп-

ски ми то ло шки реч ник, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 1998, 23.
14 В. Чај ка но вић, нав. де ло, 120-121.
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сми сао спа љи ва ња бад ња ка огле да се у под се ћа њу на ро ђе ње Ису са Хри ста, 
ко ји је, пре ма ве ро ва њу, на свет до шао упра во по ред ва тре са ог њи шта, ле-
же ћи на сла ми15.

Фе но мен јав ног на ла га ња бад ња ка

Бо жић се од у век ја вља као кућ ни пра зник, а спа љи ва ње бад ња ка као ти-
пич но кућ ни об ред. Об ред на прак са спа љи ва ња бад ња ка, са дру ге стра не, 
то ком 20. ве ка до би ја јед ну но ву ди мен зи ју и из при ват ног до ме на ис ко ра-
чу је и у до мен јав ног. „То се до го ди ло два пу та: нај пре у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та, ка да је ову прак су при сво ји ла и про мо ви са ла др жа ва, од но сно 
вој ска, а за тим у до ба пост со ци ја ли зма, ка да је то учи ни ла цр ква“16. Пр ви 
ис ко рак у јав ност, чи ме и про сла ва на ве де них пра зни ка код нас пр ви пут из-
ла зи ван при ват них, за тво ре них про сто ра, об ред спа љи ва ња бад ња ка до жи-
вља ва у вре ме вла да ви не кра ља Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа и кне за-на ме сни ка 
Па вла, ка да по чи ње да се прак ти ку је на тр го ви ма и рас кр сни ца ма у бли зи ни 
вој них по ста ја. Ор га ни зо ва ла га је вој ска, по чев ши од це ре мо ни јал ног од-
ла ска у бра ње бад ња ка, пре ко об ре да у ко јем су вој ни ци на ла га ли бад ња ке 
у при су ству све ште ни ка, ко ји је оба вљао цр кве ни део об ре да, и ста нов ни ка 
на се ља у ко јем се све ча ност од ви ја ла. „Сми сао овог по ступ ка не рас ки ди во је 
био по ве зан са др жав ном иде о ло ги јом ју го сло вен ства, а чи ји је осло нац би ла 
упра во вој ска. Основ на ло ги ка би ла је да вој ни ци, за ко је је у пе ри о ду Кне-
же ви не и Кра ље ви не Ср би је на ла га ње бад ња ка ре дов но би ло ор га ни зо ва но 
у кру гу ка сар не, као при вре ме ном и при нуд ном ‚до му‘, по пу ла ран пра зник 
по пут Бо жи ћа про сла ве са на ро дом, ко јем слу же и чи ји су са став ни део“17.

На кон Дру гог свет ског ра та, тач ни је од 1947. го ди не и до но ше ња ди рек-
ти ва Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је ко ји ма се за бра њу ју про сла ве вер ских 
пра зни ка ван кру га цр кве, јав но на ла га ње бад ња ка на це лој те ри то ри ји ФНРЈ, 
ка сни је СФРЈ, ви ше ни је би ло мо гу ће. То ком не ко ли ко на ред них де це ни ја, об-
ре ди у ве зи са Бо жи ћем, као и са оста лим вер ским пра зни ци ма, „би ће за тво-
ре ни у окви ре цр кве не пор те и ку ће, из ме ђу ко јих ће оп ста ти је два при мет на 
ве за, где ће би ти пре пу ште ни све ште ни ци ма и цр кве ња ци ма, од но сно до ма-
ћин стви ма ко ја ће их оба вља ти ти хо, у по та ји, или ко ја ће их пак од ба ци ти“18.

До про ме на у том сми слу до ла зи у дру гој по ло ви ни 80-их го ди на 20. ве-
ка, ка да вла сти от кла ња ју ви ше де це ниј ску ре зер ву пре ма ре ли ги ји и цр кви, 

15 Д. Бан дић, нав. де ло, 298.
16 В. Ву чи нић-Не шко вић, Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу 

бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, 60.
17 Исто, 61-63.
18 Исто, 66-67, 68.
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чи ме Срп ска пра во слав на цр ква вра ћа свој ути цај у дру штву, за хва љу ју ћи 
че му ње не по ру ке по чи њу по но во да про на ла зе пут до нај ши рих сло је ва ста-
нов ни штва19. Окре та ње ре ли ги ји до ве ло је до об на вља ња за пу ште них или 
од ба че них кућ них про сла ва вер ских пра зни ка, на пр вом ме сту кр сне сла ве, 
а за тим и Бо жи ћа и Ус кр са, док све ве ћи број љу ди од ла зи у цр кву на не-
дељ на и пра знич на бо го слу же ња. Упра во та да, под окри љем до га ђа ја ко ји 
су усле ди ли рас па дом ју го сло вен ске др жа ве, ра то ви ма, све оп штом дру штве-
но е ко ном ском кри зом, прак ти ко ва ње вер ских об ре да по но во, по дру ги пут, 
ис ко ра чу је у јав не про сто ре. „Они ко ји су тај но на ла га ли бад ња ке или то 
уоп ште ни су чи ни ли прет ход них де це ни ја, по себ но мла ди љу ди, са да су то 
хте ли да учи не на ви дљив на чин, а то зна чи на за јед нич ком ог њи шту, пред 
свим чла но ви ма сво је за јед ни це. Срп ска пра во слав на цр ква је том на ле ту 
на ци о нал них и вер ских емо ци ја, као по тре би за по твр ђи ва њем тра ди ци о-
нал ног иден ти те та, иза шла у су срет, те су па ро хиј ски све ште ни ци за јед но 
са сво јим цр кве ним од бо ри ма по сте пе но по че ли да ор га ни зу ју ко лек тив но 
на ла га ње бад ња ка. Цр ква је та ко обез бе ди ла да они ко ји ‚не ма ју где‘ или су 
‚за бо ра ви ли ка ко‘ да ло же бад ња ке, то ура де пред цр квом, чи ме је овај до га-
ђај по стао зна ча јан сим бо лич ки акт, али и при ли ка за на род но ве се ље. Нај-
ви ши кру го ви Срп ске пра во слав не цр кве схва ти ли су зна чај јав не про сла ве 
Бо жи ћа за уз ди за ње ста ту са и ауто ри те та Цр кве као и за ус по ста вља ње ду-
бље ве зе са на ро дом, те укљу чи ва ња но вих вер ни ка у је дин стве ну ду хов ну 
за јед ни цу“20. За то је да нас јав но на ла га ње бад ња ка, као део цр кве не про сла ве 
Бо жи ћа, рас про стра ње но у це лој Ср би ји, Цр ној Го ри, Ре пу бли ци Срп ској, 
де ло ви ма Хр ват ске са срп ским ста нов ни штвом, али и ме ђу Ср би ма у зе мља-
ма Европ ске уни је, Се вер не и Ју жне Аме ри ке и Аустра ли је21.

19 Ре ви та ли за ци ја ре ли ги је и цр кве у Ср би ји, по Сло бо да ну На у мо ви ћу, про у зро ко ва на 
је пре вас ход но њи хо вом ин стру мен та ли за ци јом од стра не вла да ју ћих струк ту ра, а у 
ци љу про кла мо ва ња но вог на ци о на ли стич ког кур са ко ји је те струк ту ре тре ба ло да за-
др жи на вла сти. Slo bo dan Na u mo vić, Upo tre ba tra di ci je u po li tič kom i jav nom ži vo tu Sr bi je 
na kra ju dva de se tog i po čet kom dva de set pr vog ve ka, In sti tut za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju, 
Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 2009, 9-10. Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, ме ђу тим, узро ке де се ку ла ри-
за ци је ви ди у – ка ко ка же – три кон цен трич на кру га: 1) ду бо кој мо рал ној, по ли тич кој 
и еко ном ској кри зи ко ја ју го сло вен ско дру штво за хва та у дру гој по ло ви ни 80-их го ди-
на 20. ве ка; 2) де се ку ла ри за ци ји чи та ве ис точ не Евро пе, ко ја на сту па сло мом со ци ја-
ли стич ких си сте ма, а услед ко је, сна же њем исла ма и ка то ли ци зма у окру же њу, до ла зи 
до ја ча ња пра во сла вља и Срп ске пра во слав не цр кве; 3) су ко би ма са Ал бан ци ма на Ко-
со ву и Ме то хи ји, ко ји „из ри чи то по га ђа ју свест и под свест Ср ба и под сти чу по вра так 
пра во сла вљу и СПЦ“. Dra go ljub B. Đor đe vić, „Se ku la ri za ci ja, re li gi ja i raz voj Ju go slo ven-
skog dru štva“, u: Bog dan Đu ro vić (ur.), Re li gi ja i raz voj, Ju go slo ven sko udru že nje za na uč-
no is tra ži va nje re li gi je, Niš, 1995, 17.

20 В. Ву чи нић-Не шко вић, Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу 
бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, 70-71.

21 Исто, 71.
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Про стор ни окви ри јав ног на ла га ња бад ња ка  
у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци

Ко сов ска Ми тро ви ца се већ пу них три на ест го ди на, од ра та на Ко со-
ву и Ме то хи ји, 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 кроз по де лу на два де ла – ју жни и се вер ни. Глав-
на ли ни ја по де ле про те же се дуж ре ке Ибар, при че му ју жни део го то во 
у пот пу но сти на се ља ва ју Ал бан ци, док у се вер ном де лу, по ред ве ћин ских 
Ср ба, жи ви и ста нов ни штво дру гих ет нич ких иден ти те та. Се вер на Ко сов-
ска Ми тро ви ца се пре ма се ве ру на сла ња на оп шти не Зве чан и Зу бин По-
ток, са ко ји ма, уз оп шти ну Ле по са вић, чи ни под руч је се вер ног Ко со ва и 
Ме то хи је, на ста ње но углав ном срп ским ста нов ни штвом. По про це на ма, 
на кон 1999. го ди не и ра та на Ко со ву и Ме то хи ји, у се вер ном де лу Ко сов-
ске Ми тро ви це жи ви око 17.000 Ср ба (укљу чу ју ћи и не ко ли ко хи ља да ра-
се ље них из ју жног де ла гра да и дру гих обла сти ју жно од Ибра), као и око 
3.000 Ал ба на ца, Бо шња ка, не што ма ло Ро ма, та ко ђе и не ко ли ци на Ашка-
ли ја, Ту ра ка и Го ра на ца22. По де ла гра да на ет нич кој осно ви и до слов но 
се очи та ва на те ре ну, бу ду ћи да не сме та ног, уоби ча је ног са о бра ћа ња ста-
нов ни штва пре ко ре ке Ибар углав ном не ма. Пре ла сци са јед не на дру гу 
стра ну од ви ја ју се тек спо ра дич но и нај че шће са мо по по тре би. По де ла 
је пра ће на тен зи ја ма из ме ђу ста нов ни ка срп ског и ал бан ског ет нич ког 
иден ти те та, ко је су уоч љи ве ка ко на ни воу гра да као це ли не, од но сно из-
ме ђу ста нов ни штва ју жно и се вер но од Ибра, та ко и на ни воу ње го вог 
се вер ног де ла, из ме ђу ста нов ни штва у срп ским и ал бан ским, тј. у ет нич ки 
ме шо ви тим че твр ти ма.

По де ла гра да на два де ла, и с њом скоп ча не ме ђу ет нич ке тен зи је, до ве-
ла је до то га да цр ква Св. Са ве, до 1999. го ди не је ди на пра во слав на цр ква у 
це лој Ко сов ској Ми тро ви ци, оста не у де лу ју жно од Ибра, са мим тим и да-
ле ко од сва ко дне ви це срп ског ста нов ни штва скон цен три са ног на под руч ју 
се вер но од ре ке. Цр ква Св. Са ве је, при том, то ком не ко ли ко да на еска ла ци-
је на си ља пре ма Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји мар та 2004. го ди не за па ље на 
и де ва сти ра на од стра не ал бан ских екс тре ми ста23. Тај до га ђај се, ме ђу тим, 
од и грао у вре ме ка да је у се вер ном де лу гра да већ уве ли ко тра ја ла из град-
ња но ве цр кве, са чи јим се по ди за њем по че ло кра јем 2001. Ло ка ци ја за но ву 
цр кву ода бра на је па жљи во, та ко да она бу де ви дљи ва из свих де ло ва Ко-
сов ске Ми тро ви це, што зна чи са обе стра не Ибра24. У пи та њу је уз ви ше ње 

22 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.

23 Бран ко В. Јо кић (ур.), Мар тов ски по гром на Ко со ву и Ме то хи ји, Ми ни стар ство кул ту-
ре Ре пу бли ке Ср би је, Му зеј у При шти ни, Бе о град, 2004, 28.

24 http://sr bi ja u sli ci.blog spot.com/2011/01/cr kva-sv-di mi tri ja-u-ko sov skoj.html
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не по сред но из над гра да, за ко је Ми тров ча ни сма тра ју да пред ста вља ме сто 
на ко јем је не ка да дав но по сто ја ла цр ква из сред њо ве ков ног, не ма њић ког 
пе ри о да, по све ће на св. Ди ми три ју Со лун ском, а по ко јој је, пре ма ве ро ва њу, 
и град Ми тро ви ца до био име25. Са из град њом но ве цр кве за вр ши ло се 2005. 
го ди не, ка да је, до бив ши на зив по св. Ди ми три ју, осве шта на 8. но вем бра, на 
пра зник Ми тров дан26.

По свом из гле ду, но ва цр ква под се ћа на спо ме ни ке ра шке стил ске 
гру пе ко ја се у исто ри ји сред њо ве ков не цр кве не ар хи тек ту ре по ве зу је са 
пе ри о дом мо ну мен тал ног не ма њић ког гра ди тељ ства од кра ја 12. до кра ја 
13. ве ка. То је јед но брод на сед мо ку пол на гра ђе ви на са јед ном глав ном 
цен трал ном ку по лом и че ти ри ма ње ку по ле из ме ђу кра ко ва упи са ног кр-
ста, са још две до да те ма ње ку по ле из над про ско ми ди је и ђа ко ни на, и са 
одво је ном ку лом зво на ром на за па ду (сл. 1)27. О зна ча ју по ди за ња цр кве 
Св. Ди ми три ја њен ста ре ши на, про то је рер ста вро фор Ми ли ја Ар со вић, 
ка же сле де ће:

„Ка да се де си ла ова рат на си ту а ци ја, про го на Ср ба 1999. го ди не, 
наш на род остао је на се ве ру без хра ма (...) ве ли ки број на шег пра во-
слав ног жи вља ни је имао где да се кр шта ва, где да се вен ча ва, ни је имао 
где да се по мо ли Го спо ду Бо гу, и због то га је и на пра вљен овај храм. 
Ми осе ћа мо по себ ну ра дост, за и ста, и ду хов ну, јер зна мо да је тај наш 
храм осве ти ла ру ка на шег све тог па три јар ха Па вла и ко ли ко је она бла-
го да та ви ди се по то ме ко ли ко на ро да до ла зи у овај наш храм“28.

На про сто ру око цр кве Св. Ди ми три ја, пре ма ре чи ма про те Ми ли је, 
срп ско ста нов ни штво у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци по че ло је да се оку-
пља и пре не го што је она за вр ше на. То се на ро чи то од но си на про сла вља ње 
ве ћих вер ских пра зни ка, по пут Бо жи ћа, ка да се већ на кон по ди за ња цр кве-
них те ме ља кре ће са прак ти ко ва њем од го ва ра ју ћих вер ских об ре да, из ме ђу 
оста лог и са на ла га њем бад ња ка. На пи та ње да ли су се бад ња ци јав но на-
ла га ли и пре 1999. го ди не, у пор ти цр кве Св. Са ве, про та Ми ли ја од го ва ра 
по зи тив но, ис ти чу ћи да је реч о тра ди ци ји ко ја је по сле по де ле гра да са мо 
на ста вље на, јер, ка ко ка же, „то је исти на род ко ји је остао ов де, ма да у Ко-
сов ској Ми тро ви ци са да има и љу ди ко ји су из Ис то ка, Пе ћи, При шти не, 
Ву чи тр на, из ра зно ра зних кра је ва (...)“.

25 http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ko sov ska_Mi tro vi ca
26 http://sr bi ja u sli ci.blog spot.com/2011/01/cr kva-sv-di mi tri ja-u-ko sov skoj.html
27 Исто.
28 Раз го вор са про то је ре јем ста вро фо ром Ми ли јом Ар со ви ћем во дио сам на Бад њи дан, 

на кон ве чер ње бад ње дан ске слу жбе у цр кви Св. Ди ми три ја и јав ног на ла га ња бад ња ка 
у цр кве ној пор ти.
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Сли ка 1. Цр ква Св. Ди ми три ја у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци

Са обе ле жа ва њем вер ских пра зни ка у цр кви Св. Са ве на ста ви ло се и 
по сле по ди за ња но ве цр кве у се вер ном де лу гра да, што не би би ло мо гу-
ће да ште та на ста ла у Мар тов ском по гро му 2004. го ди не у ме ђу вре ме ну 
ни је де ли мич но са ни ра на. Обе ле жа ва ју се, до ду ше, са мо ве ћи пра зни ци, 
ка да пред став ни ци цр кве, са јед ним бро јем вер ни ка, до цр кве ног зда ња у 
ју жном де лу гра да од ла зе под прат њом при пад ни ка Ко сов ске по ли циј ске 
слу жбе. Та ко је би ло и на Бо жић 2012. го ди не, ка да је гру па љу ди, на че лу 
са ста ре ши ном и све штен ством цр кве Св. Ди ми три ја, у два ауто бу са пре-
шла ре ку Ибар, на кон че га је у цр кви Св. Са ве оба вље на ли тур ги ја. У ју жни 
део Ко сов ске Ми тро ви це кре ну ло се у 10 ча со ва, по сле бо жић не ли тур ги је 
одр жа не у цр кви св. Ди ми три ја; о свом ви ђе њу тог до га ђа ја про та Ми ли ја 
на дан уочи Бо жи ћа ка же:

„Ми ће мо су тра, ако да Бог, по сле све те ли тур ги је ов де (...) да 
оде мо у наш храм, у храм Св. Са ве, ко ји је (...) спа љен 17. мар та, да 
би уне ли кâд та мја на, јер зна мо да кâд та мја на зна чи при зив Ду ха 
све то га, и та мо ће мо ура ди ти оно што је до бро и што је ко ри сно. Тај 
храм је наш и не сме мо да за бо ра ви мо оно што је на ше, све то, јер би 
нас за бо ра ви ла и де сни ца Го спод ња. То је на ша мо рал на оба ве за. 
Ми то ра ди мо и на Св. Са ву, ко ме је храм по све ћен, то ра ди мо на 
сам ве ли ки пра зник, пра зник Вас кр са, као и на све оста ле пра зни ке, 
кад год мо же мо“.
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Бад ње дан ске рад ње и јав но на ла га ње бад ња ка  
2012. го ди не

Бо жић на ли тур ги ја у цр кви Св. Ди ми три ја и оби ла зак цр кве Св. Са ве у 
ју жном де лу гра да по след ње су по ре ду рад ње јав ног ка рак те ра у скло пу обе-
ле жа ва ња Бад њег да на и пр вог да на Бо жи ћа (6. и 7. ја ну а ра) у се вер ној Ко-
сов ској Ми тро ви ци. Прет хо де им рад ње ко је се од ви ја ју дан ра ни је, то ком 
Бад њег да на, а ко је по чи њу још у ра ним ју тар њим ча со ви ма, ор га ни зо ва ним 
од ла ском гру пе му шка ра ца по бад ња ке, ко ји ће на глав ном град ском тр гу 
би ти по де ље ни ста нов ни штву, да би се за вр ши ле јав ним на ла га њем бад ња ка 
у пор ти цр кве Св. Ди ми три ја у ка сним по по днев ним, од но сно ра ним ве чер-
њим ча со ви ма. Пре ма ре чи ма про те Ми ли је, те рад ње, за кључ но са по се том 
цр кви Св. Са ве, ор га ни зу је до ма ћин, а то је све штен ство цр кве Св. Ди ми три-
ја, ко је чи не три све ште ни ка и ђа кон, за јед но са пред сед ни ком Оп шти не, и 
уз по моћ свих „љу ди до бре во ље“.

У даљ њем из ла га њу по ку ша ћу да хро но ло шким ре до сле дом при ка жем 
бад ње дан ске рад ње у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци у ор га ни за ци ји на ве-
де них до ма ћи на, уз по се бан осврт на јав но на ла га ње бад ња ка у пор ти цр кве 
Св. Ди ми три ја. При каз ћу да ти пре ма по да ци ма ко је сам за бе ле жио на Бад-
њи дан 2012. го ди не.

Ра ни ју тар њи ча со ви (пре сви та ња): Уз огла ша ва ње пуц њи ма из ва тре-
ног оруж ја, гру па му шка ра ца од ла зи у шу му по бад ња ке. Бад ња ци се до но се 
на Трг Шу ма ди ја где се на кон сви та ња, то ком це лог пре по дне ва, де ле гра ђа-
ни ма. По бад ња ке, ме ђу ко ји ма ће се на ћи и цр кве ни, ко ји ће би ти на ло жен у 
пор ти цр кве Св. Ди ми три ја, иде се, по ка зи ва њу про те Ми ли је, у Жит ко вац, 
Же ров ни цу, пре ма Бањ ској и окол ним ме сти ма.

08:00 – 09:30: У цр кви Св. Ди ми три ја слу жи се ју тар ња бад ње дан ска ли тур-
ги ја. Ли тур ги ју слу же све штен ство цр кве, на че лу са ста ре ши ном про том Ми ли-
јом, и епи скоп ра шко-при зрен ски Те о до си је. При су ству је јој ве ли ки број гра ђа-
на, ис пу ња ва ју ћи уну тра шњост цр кве ног зда ња до по след њег ме ста. Ли тур ги ју 
пра ти хор цр кве Св. Ди ми три ја ко ји чи ни че тр де се так, пре све га мла дих љу ди.

09:30 – 09:50: Епи скоп ра шко-при зрен ски Те о до си је по за вр шет ку ли-
тур ги је обра ћа се при сут ним гра ђа ни ма: „Бад њи дан је дан ра до сти за све 
нас и на ја ва ве ли ког и нај ра до сни јег пра зни ка ро ђе ња Го спо да на ше га Ису-
са Хри ста. (...) За и ста је ле по ви де ти овај храм пре пун вер ног на ро да и де це 
ко ји су до шли да се на овој све тој ли тур ги ји при че сте и сје ди не са Го спо дом. 
Та ко је би ва ло, та ко је са да и ако Бог да та ко ће би ти и убу ду ће“. Епи скоп 
Те о до си је је по же лео да Бад њи дан бу де пра зник ми ра, љу ба ви и сва ког до-
бра, за ко ји ма че зне мо ов де, у овом жи во ту, „да Го спод ис ко ре ни сва ко зло 
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из на ших ду ша и сва ко зло ме ђу на ро ди ма, да се на ро ди не су ко бља ва ју већ 
да ми сле на на шег Твор ца, на сво га из ба ви те ља и спа си те ља“. На кон обра-
ћа ња гра ђа ни ма епи скоп до де љу је три ар хи је реј ске за хвал ни це: 1) Ра ди во ју 
Креч ко ви ћу, ди рек то ру пред у зе ћа елек тро ко смет (у са ста ву елек тро при-
вре де Ср би је), за по моћ пра во слав ним хра мо ви ма на Ко со ву и Ме то хи ји; 2) 
Дра га ну Спа со је ви ћу, гра ђа ни ну из Ко сов ске Ми тро ви це, за до при нос у из-
град њи но во по диг ну тог, по моћ ног објек та у пор ти цр кве Св. Ди ми три ја; 3) 
хо ру цр кве Св. Ди ми три ја за 20 го ди на ра да и по сто ја ња.

09:50 – 10:10: Гра ђа ни у ко ло ни при сту па ју епи ско пу Те о до си ју да при-
ме бла го слов. Де ци се де ле но во го ди шњи и бо жић ни по кло ни ко је је при-
пре ми ла цр ква; де ле се и ма ли кр сто ви у ку ти ја ма ко ји се уз огр ли цу мо гу 
но си ти око вра та. Про та Ми ли ја упу ћу је по зив гра ђа ни ма да при су ству ју и 
ве чер њој бад ње дан ској слу жби, са по чет ком у 16 ча со ва, на кон ко је ће би ти 
осве штан и за па љен ве ли ки, цр кве ни бад њак. Про та по зи ва и од ра сле да као 
по клон при ме ма ле кр сто ве, на шта се ови ода зи ва ју, при ма ју ћи при том и 
на фо ру, од но сно ко мад осве шта ног хле ба. Цр кве ни хор све вре ме, уз ма ње 
па у зе, пе ва при год не бад ње дан ске пе сме (на при мер: „Бад ња че, бад ња че, ти 
наш ро ђа че, до бро си нам до шао и у ку ћу ушао“, итд).

10:20 – 10:50: Осве ће ње но во по диг ну тог, по моћ ног објек та у цр кве ној 
пор ти. Реч је о згра ди са две про сто ри је – ма њом (со бом) и ве ћом (са лом). 
Об ред вр ши епи скоп Те о до си је уз прат њу про те Ми ли је. Је дан од све ште-
ни ка цр кве Св. Ди ми три ја бла го си ља ном во ди цом све ти про сто ри је објек та. 
По сле об ре да, у тек осве шта ном објек ту из но си се по слу же ње за при сут не 
гра ђа не, ме ђу ко ји ма ве ћи ну чи не чла но ви цр кве ног хо ра. Слу же се со ко ви, 
слат ки ши, вру ћа ра ки ја.

16:00 – 16:35: У цр кви Св. Ди ми три ја све штен ство са ста ре ши ном цр-
кве слу жи ве чер њу бад ње дан ску слу жбу. Као и на ју тар њој ли тур ги ји слу жбу 
пра ти цр кве ни хор. Епи скоп ра шко-при зрен ски Те о до си је ни је при су тан, 
бу ду ћи да је то ком да на от пу то вао у ма на стир Де ча не, где ће уче ство ва ти 
у цен трал ном бад ње дан ском об ре ду на Ко со ву и Ме то хи ји. То ком чи та вог 
Бад њег да на, још од ра них ју тар њих ча со ва, у Ко сов ској Ми тро ви ци вла да 
го то во пра во не вре ме, пра ће но ки шом, су сне жи цом и сна жним, олуј ним 
ве тром. Хо да ју ћи град ским ули ца ма, не по сред но пре не го што ћу се у по-
по днев ним са ти ма упу ти ти ка цр кви Св. Ди ми три ја, раз ми шљам о то ме хо-
ће ли ло ши вре мен ски усло ви ути ца ти на од зив Ми тров ча на да при су ству ју 
ве чер њој бад ње дан ској слу жби, али и на ре а ли за ци ју осве ће ња и на ла га ња 
бад ња ка у цр кве ној пор ти. Не што пре не го што ћу са зна ти од го вор на то 
пи та ње, око 15:45 ча со ва, сти жем у цр кве но зда ње где кон ста ту јем да сам 
ме ђу пр ви ма ко ји се та мо за ти че. Са мо пар ми ну та ка сни је, ме ђу тим, у цр кву 
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по чи ње да сти же све ви ше гра ђа на, у то ли ком бро ју да ће се сум ње ко је сам 
имао у ве зи са ма сов ним при су ством Ми тров ча на цр кве ном об ре ду ве о ма 
бр зо по ка за ти као пот пу но нео прав да не. У 16:00 ча со ва, ка да ве чер ња бад-
ње дан ска слу жба по чи ње, цр кве но зда ње је пре пу но љу ди. Има и оних ко ји 
још увек при сти жу. По што сто јим бли зу цр кве ног ол та ра, да кле на са мом че-
лу оку пље ног све та, не мо гу ни да прет по ста вим да су ис пред глав ног ула за 
у цр кву оста ли гра ђа ни за ко је уну тра јед но став но ви ше ни је би ло ме ста (да 
су та мо са зна ћу на кон за вр ше ног об ре да, ка да се на вра ти ма цр кве, из ла зе-
ћи ван ње, бу дем ми мо и ла зио са они ма ко ји су у њу тек та да мо гли да уђу). 
До 16:20 ча со ва цр кве ни об ред се од ви ја пре ма од го ва ра ју ћем про то ко лу. У 
том тре нут ку не ста је стру је, услед че га у уну тра шњо сти цр кве на сту па ско ро 
пот пу ни мрак29. Са об ре дом се и по ред то га на ста вља и без би ло ка квог пре-
ки да, под све тло шћу не ко ли ко ба те риј ских лам пи, уско ро се при во ди кра ју. 
Ста ре ши на цр кве и све штен ство уз прат њу пе сме цр кве ног хо ра из ла зе кроз 
глав на цр кве на вра та, на кон че га ће при сту пи ти осве ће њу и на ла га њу бад-
ња ка у цр кве ној пор ти. Гра ђа ни ко ји су при су ство ва ли об ре ду упу ћу ју се за 
њи ма и та ко ђе из ла зе из цр кве.

16:35 – 17:00: За вр ше так ве чер ње бад ње дан ске слу жбе обе ле жен је ва-
тро ме том, ис па љи ва ним у прав цу гра да из не по сред не бли зи не цр кве Св. Ди-
ми три ја, са ње не ју го и сточ не стра не. Исто вре ме но, ди ја го нал но у од но су на 
по зи ци ју са ко је је ва тро мет кре нуо, што зна чи на не ких два де се так ме та ра 
се ве ро за пад но од цр кве и ње ног глав ног ула за, ста ре ши на цр кве са све штен-
ством за по чи ње об ред осве ће ња цр кве ног бад ња ка. По се чен и до не шен у ра-
ним ју тар њим ча со ви ма, на кон че га је то ком да на ста јао на сло њен на зид до 
глав ног ула за у цр кву, бад њак ви си не не ко ли ко ме та ра до тог мо мен та већ 
је био по ста вљен уз др ве ну кон струк ци ју, на пра вље ну од це па ни ца у об ли-
ку ку ле, где ће на кон осве ће ња би ти за па љен. На по ме ну ту кон струк ци ју, 
при том, по ред цр кве ног бад ња ка на сло ње но је и не ко ли ко бад ња ка ко је су  

29 Ре стрик ци је стру је у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци већ го ди на ма уна зад са свим су уоби-
ча је на по ја ва то ком зим ских ме се ци. До ре стрик ци ја до ла зи услед не мо гућ но сти сла бог 
елек тро е нер гет ског си сте ма Ко со ва и Ме то хи је да од го во ри на по ве ћа ну по тро шњу 
стру је у пе ри о ду го ди не ка да мно га до ма ћин ства за гре ја ње ко ри сте упра во тај енер гент. 
Ре стрик ци је се до ста ду го ја вља ју и као по сле ди ца не ре ше ног пи та ња ди стри бу ци је и на-
пла те елек трич не енер ги је на под руч ју се вер но од ре ке Ибар. По сле ра та 1999. го ди не, 
на и ме, у При шти ни је осно ва на Ко сов ска елек тро е нер гет ска кор по ра ци ја (КеК), чи ме се 
упра вља ње про из вод њом и по тро шњом стру је на Ко со ву и Ме то хи ји одва ја од елек тро-
при вре де Ср би је (еПС), а што срп ско ста нов ни штво до че ку је са не сла га њем, од би ја ју ћи 
да ра чу не за утро ше ну елек трич ну енер ги ју пла ћа ко сов ским, од но сно ал бан ским ин сти-
ту ци ја ма. Спо ра зу мом о енер гет ском сек то ру из ме ђу Бе о гра да и При шти не тај про блем 
је тре ба ло да бу де ре шен, ме ђу тим, спо ре ња из ме ђу КеК-а и еПС-а око при ма та у ди стри-
бу ци ји и на пла ти стру је на под руч ју се вер ног Ко со ва и Ме то хи је и да ље тра ју.
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до не ли гра ђа ни. Сâм чин осве ће ња од ви ја се та ко што ста ре ши на цр кве, 
про та Ми ли ја, све по сла га не бад ња ке пр ска све том во ди цом док их је дан од 
све ште ни ка ка ди та мја ном. На кон то га при сту па се њи хо вом ло же њу. У под-
нож је по ме ну те ку ле од це па ни ца при но си се на шта пу упа ље на ва тра, ко ја 
се за тим ве ли ком бр зи ном ши ри и за хва та це лу др ве ну кон струк ци ју, за јед-
но са бад ња ци ма (сл. 2). С об зи ром на из у зет но јак ве тар ко ји је у тим тре-
ну ци ма до слов но бри сао све пред со бом на уз ви ше њу на ко јем се цр ква Св. 
Ди ми три ја на ла зи, мо гу ће је да је др ве на кон струк ци ја на ко ју су бад ња ци 
би ли на сло ње ни пре об ре да на то пље на теч ним го ри вом, а ка ко би се ва тра 
на кон па ље ња без те шко ћа раз го ре ла. Па ље ње бад ња ка по ве ре но је пред сед-
ни ку Оп шти не, Кр сти ми ру Пан ти ћу, ко ји је при су ство вао и свим прет ход но 
на ве де ним рад ња ма то ком Бад њег да на. Пред сед ник Оп шти не, а за тим и ста-
ре ши на цр кве, обра ћа ју се оку пље ним гра ђа ни ма, же ле ћи им срећ но Бад ње 
ве че и сре ћан пред сто је ћи Бо жић. У том тре нут ку, у цр кве ној пор ти на ла зи 
се бар не ко ли ко сто ти на ста нов ни ка се вер не Ко сов ске Ми тро ви це. Уско ро 
кре ће но ви ва тро мет, са да са уз ви ше ња не по сред но из над цр кве, са за пад не 
стра не, на ко јој се на ла зи ку ла зво на ра.30

Сли ка 2. Ва тра за хва та др ве ну кон струк ци ју  
са на сло ње ним бад ња ци ма31

30 Оба ва тро ме та, пре и по сле на ла га ња бад ња ка, ор га ни зу ју до ма ћи ни про сла ве. Пре ма 
ре чи ма про те Ми ли је, ор га ни зо ва ње ва тро ме та ни је ни шта нео бич но, има ју ћи у ви ду, 
ка ко ка же, „да би се не ка да, за сам Бад њи дан, Ср бин увек огла сио и опа лио по не ки 
ме так“. Осим то га, до да је, ва тро мет је и „не што што је ле по за ви де ти, ле по за око“.

31 На ла га ње бад ња ка ни сам ус пео да сво јим фо то-апа ра том за бе ле жим у скла ду са од го-
ва ра ју ћим кри те ри ју мом (фо то гра фи ја је ис па ла су ви ше там на), због че га ов де, ра ди 
илу стра ци је об ре да, при ла жем фо то гра фи ју из 2011. го ди не. Фо то гра фи ја је пре у зе та 
са ин тер нет стра не http://www.epar hi ja-pri zren.com/sr/ve sti/cen tral na-sve ca nost-na la-
ga nja-bad nja ka-u-ko sov skoj-mi tro vi ci.
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17:00 – 17:40: На кон за вр ше ног об ре да за па ље ни бад ња ци оста вља ју се 
да го ре. Све штен ство цр кве Св. Ди ми три ја и пред сед ник Оп шти не по вла че 
се у но во по диг ну ту цр кве ну згра ду, док у цр кве ној пор ти на оку пу и да ље 
оста је ве ли ки број гра ђа на. Њи ма се на пунк ту фор ми ра ном од два-три спо-
је на сто ла, пет на е стак ме та ра ју го за пад но од глав ног ула за у цр кву, по слу-
жу је вру ћа ра ки ја, ко ју услед хлад ног вре ме на мно ги ве о ма ра до ис пи ја ју. 
Ка рак те ри стич но је да је ме ђу уче сни ци ма це лог до га ђа ја, по чев ши од ве-
чер ње слу жбе у цр кви па до на ла га ња бад ња ка, мо жда нај ви ше мла дих. Де во-
ја ка има под јед на ко ко ли ко и мла ди ћа. Упра во се мла ди нај ду же за др жа ва ју у 
цр кве ној пор ти по што је об ред на ла га ња бад ња ка за вр шен. Не ки ме ђу њи ма, 
оку пље ни око за па ље не ва тре, пе ва ју пе сме из одав но по зна тог ре пер то а-
ра срп ских па три от ских пе са ма. Не ки су, пак, за о ку пље ни ба ца њем пе тар ди, 
чи ји пуц ње ви ства ра ју гла сну, на тре нут ке и за глу шу ју ћу бу ку. Ве ћи на, ме-
ђу тим, мо мен те док бад ња ци го ре про во ди у дру же њу, раз го во ру и ме ђу-
соб ном че сти та њу Бад ње ве че ри. Пре не го што ће се у ве ћој ме ри раз и ћи, 
по ку ша вам да раз го ва рам са не ки ма од њих. На сто јим, под је дан, да са знам 
ко ји је раз лог њи хо вог при су ства об ре ду на ла га ња бад ња ка у пор ти цр кве 
Св. Ди ми три ја. Не ки од од го во ра ко је сам том при ли ком до био су сле де ћи:

„За то што про сла вља мо Бад њи дан. Ов де смо да би као пра во слав-
ни вер ни ци обе ле жи ли тај до га ђај ка ко до ли ку је“.

„За то што је ово је дан од нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка и ми-
слим да га је ле по обе ле жи ти ова ко, у цр кви, и са овим љу ди ма ко је 
во ли мо. Ми слим да је ја ко ле по про ве сти пра зник ов де“.

„Да про сла ви мо ро ђе ње Ису са Хри ста, си на Бо жи је га“.

„Ов де смо ве че рас да про сла ви мо ро ђе ње Го спо да Ису са Хри ста, 
да обе ле жи мо Бад ње ве че као и сва ке го ди не. То нам на ша пра во слав-
на ве ра до зво ља ва и ту смо, ето, ре дов но. Ра ни је смо би ли до ле ју жно, 
у хра му Св. Са ве. Као што зна те, храм Св. Са ве је за па љен и из гра ђе на 
је но ва цр ква, на овом про сто ру. Ов де се одр жа ва ју ова кви ску по ви, 
про сла ве, па ље ње бад ња ка (...)“.

„Ту смо за то што сла ви мо Бад ње ве че. Ми смо Ми тров ча ни и ред 
је да на овај дан бу де мо ов де, ис пред на ше цр кве и са на шим на ро дом“.

Ин те ре сант но је, с дру ге стра не, чу ти шта ис пи та ни ци ка жу о то ме за-
што се бад њак на ла же. Ово су не ки од од го во ра на то пи та ње:

„Бад њак се на ла же да бу де то пла со ба ка да се ро ди Исус Христ. Да 
бу де то пла со ба. Да нам за гре је ср це и ду шу. Да нам осве тли пут спа се ња“.
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„Па ље ње бад ња ка на ја вљу је ваљ да ро ђе ње Ису са Хри ста“.

„По тра ди ци ји, та ко се че ка ро ђе ње Ису са Хри ста, си на Бо жи јег“.

За раз ли ку од сво јих мла ђих су гра ђа на, ко ји на по ста вље но пи та ње да ју 
ма ње-ви ше ујед на че не, и углав ном крат ке, све де не од го во ре, про то је реј ста-
вро фор Ми ли ја Ар со вић, са ко јим раз го ва рам у но во по диг ну том објек ту у 
пор ти цр кве Св. Ди ми три ја, знат но је оп шир ни ји. О на ла га њу бад ња ка, али 
и не што ви ше о са мом пра зно ва њу Бо жи ћа, он да је сле де ће об ја шње ње:

„Ка да је у пи та њу Бо жић, то је пра зник над пра зни ци ма, те мељ 
свих оста лих пра зни ка, јер да ни је би ло Бо жи ћа не би би ло ни Вас кр са, 
не би би ло ни Ду хо ва, не би би ло ни Цр кве Хри сто ве, не би би ло ни 
хри шћан ства. (...) Ка да сла ви мо тај пра зник Цр ква Хри сто ва је про-
пи са ла пост од шест не де ља, ко ји се за вр ша ва Бад њим да ном, ма да се и 
на Бад њи дан по сти. У ка лен да ру на ше све те Цр кве Бад њи дан је упи-
сан као по се бан пра зник, јер бад њак сим бо ли зу је др во хра сто во ко је 
је огре ја ло Го спо да Бо го мла ден ца у Ви тле јем ској пе ћи ни. Због че га 
храст? Због то га што храст са др жи то ли ко ка ло ри ја, то ли ко вред но-
сти, да је то јед но од нај ја чих др ва ко је са др жи у се би све еле мен те ко ји 
су до бри и ко ри сни. (...) Сви ми да кле зна мо да се Го спод наш Исус 
Христ ро дио у ви тле јем ској пе ћи ни и да је би ло хлад но вре ме, као и да 
је све ти пра вед ни Јо сиф за ло жио ва тру да би се Бо го мла де нац огре јао. 
То је бад њак. За то се он на Бад ње ве че, уочи Бо жи ћа, па ли“.

О пра зно ва њу Бо жи ћа, на ро чи то са аспек та зна ча ја ко ји тај до га ђај има 
за ста нов ни ке се вер не Ко сов ске Ми тро ви це, про та Ми ли ја из но си још јед-
но за па жа ње. Оно не го во ри о бад ње дан ским рад ња ма са мо кроз при зму об-
ред них асо ци ја ци ја на до га ђа је ко ји се обе ле жа ва ју у вер ском кљу чу, већ и 
кроз пер цеп ци ју њи хо вог дру штве ног кон тек ста, као чи ни о ца оку пља ња и 
хо мо ге ни за ци је срп ског ста нов ни штва у Ко сов ској Ми тро ви ци да нас. Про-
та Ми ли ја ка же:

„Бо жић је пра зник ка да сви ми сла ви мо, јер као што по сто ји 
до ма ћа сла ва у сва кој ку ћи – кр сна сла ва, као што по сто ји сла ва у 
јед ном гра ду, као што је то у Ко сов ској Ми тро ви ци Св. Ди ми три је, 
или у Зве ча ну Св. Ге ор ги је, или у Ле по са ви ћу Св. Ва си ли је, Бо жић 
је срп ска сла ва. Зна чи то ни је сла ва Цр кве, сла ва по је дин ца, она је 
сла ва свих нас. Ту се за и ста огле да јед на за јед ни ца без ко је ни шта не 
би ва и ни шта не зна чи. То сте ви де ли и са ми да нас на све тој ли тур-
ги ји, на Бад њи дан, ко ју је слу жио наш вла ди ка Те о до си је. Ви де ли 
сте ко ли ко је мла дог све та при че шће но и ко ли ко је љу ди при ми ло 
све ту тај ну при че шћа“.
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17:40 – 18:10: У пор ти цр кве Св. Ди ми три ја оста је још не ко ли ци на љу-
ди, углав ном мла ди ћа оку пље них око ва тре ко ја и да ље го ри. За то вре ме, у 
са ли но во по диг ну тог цр кве ног објек та, у не фор мал ном раз го во ру са ста ре-
ши ном и све штен ством цр кве за др жа ва се два де се так гра ђа на, ме ђу ко ји ма 
је, по све му су де ћи, и не ко ли ко ли ца ко ја су по ма га ла у ор га ни за ци ји свих 
до га ђа ја ко ји су се прет ход но, то ком чи та вог Бад њег да на, од и гра ли по во-
дом цр кве ног обе ле жа ва ња овог пра зни ка. Реч је о цр кве ном од бо ру, или 
„љу ди ма до бре во ље“, ка ко их на зи ва про та Ми ли ја, а ко ји су ода бра ни ме ђу 
пред став ни ци ма ста нов ни штва бли ских цр кви. На ве де ним рад ња ма за вр ше-
на су бад ње дан ска оку пља ња чи ји је по кро ви тељ Срп ска пра во слав на цр ква. 
Оно што сле ди је сте од ла зак ку ћа ма, где ће у при ват ном, по ро дич ном окру-
же њу, Ми тров ча ни про ве сти пред сто је ће Бад ње ве че.

За вр шно раз ма тра ње

При каз бад ње дан ских рад њи ко је ор га ни зу је Срп ска пра во слав на цр ква 
имао је за циљ да по ну ди кон кре тан опис јав не Бо жић не про сла ве ме ђу срп-
ским ста нов ни штвом Ко сов ске Ми тро ви це да нас. То је учи ње но са иде јом 
да се уоп шта ва ју ће ба вље ње бо жић ним и бад ње дан ским об ре ди ма, што под-
ра зу ме ва ту ма че ња за сно ва на на од су ству ја сних вре мен ских и про стор них 
ко ор ди на та, за ме ни са гле да ва њем пре ци зно од ре ђе них до га ђа ја, а ка ко би се 
до шло до ет но граф ског ма те ри ја ла ко ји би мо гао да по слу жи за евен ту ал на 
ком па ра тив на или по но вље на ис тра жи ва ња истог фе но ме на. Оно што из да-
тог при ка за про из ла зи је сте за кљу чак да су јав на оку пља ња по во дом обе ле-
жа ва ња Бад њег да на у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци струк ту ри ра на на три 
ни воа, и то: 1) на ни воу про сто ра, 2) вре ме на, и 3) уче сни ка. Обе ле жа ва ње 
Бад њег да на ме ђу Ми тров ча ни ма, на и ме, ве за но је за цр кву Св. Ди ми три ја 
и ње ну пор ту; оно се од ви ја у окви ру ја сно на зна че них вре мен ских ин тер-
ва ла, по чев ши од 08:00 ча со ва ују тру, од но сно 16:00 ча со ва по под не; ме ђу 
ак те ри ма про сла ве мо гу ће је, са јед не стра не, уочи ти ор га ни за то ре, или до-
ма ћи не, у ко је пре вас ход но спа да ју пред став ни ци Цр кве и Оп шти не, као и, 
са дру ге стра не, по се ти о це, уче сни ке у про сла ви, ко је чи не при пад ни ци срп-
ског пра во слав ног ста нов ни штва се вер не Ко сов ске Ми тро ви це.

Уоч љи во је да се бад ње дан ске рад ње ко је се од ви ја ју у зда њу цр кве Св. 
Ди ми три ја прак ти ку ју го то во пот пу но у скла ду са цр кве ним ка но ни ма, тј. 
она ко ка ко на ла же пра во слав на цр кве на прак са. Кул ми на ци ју тих рад њи, 
ме ђу тим, пред ста вља об ред на ла га ња бад ња ка ко ји се оба вља ван цр кве ног 
зда ња, у ње ној пор ти, а на кон за вр шет ка ве чер ње бад ње дан ске слу жбе. У 
пи та њу је чин ко ји у окви ру Срп ске пра во слав не цр кве ни је про пи сан ка-
но ном, ода кле тре ба прет по ста ви ти да се до на чи на ње го вог прак ти ко ва ња 
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до шло ускла ђи ва њем из ме ђу схва та ња све штен ства и ло кал не дру штве не за-
јед ни це.32 Јав но на ла га ње бад ња ка у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, да кле, 
мо гу ће је по сма тра ти као про из вод при ла го ђа ва ња обе стра не у усло ви ма 
ре ви та ли за ци је ре ли ги је и цр кве у срп ском дру штву с кра ја 20. ве ка, а ко ји 
се, из ме ђу оста лог, ма ни фе сто вао и на пла ну ома со вља ва ња оба вља ња об-
ред не прак се под отво ре ним не бом. То при ла го ђа ва ње ка рак те ри ше сво је-
вр сни ком про мис, што зна чи да се оно од ви ја у пре пли та њу иде ја и прак си 
зва нич не хри шћан ске и не зва нич не на род не ре ли ги је,33 од но сно уче ња пра-
во слав не цр кве и оно га ка ко ши ро ки сло је ви ста нов ни штва на су бјек тив ном 
пла ну раз у ме ју и до жи вља ва ју основ не те о ло шке пој мо ве пра во сла вља ко је 
усва ја ју у кон так ту са све штен ством, из вер ске ли те ра ту ре, и из ме ди ја.

Па ље ње бад ња ка, су де ћи пре ма ста во ви ма уче сни ка об ре да, ту ма чи се 
ма хом у скла ду са хри шћан ским пред ста ва ма о ро ђе њу Ису са Хри ста. Ко-
ли ко је, пак, об ред на ла га ња бад ња ка ускла ђен са по тре ба ма и оче ки ва њи ма 
ста нов ни штва се вер не Ко сов ске Ми тро ви це мо жда нај бо ље го во ри по пу-
лар ност ко ју ме ђу њи ма он ужи ва. То ком из во ђе ња об ре да у пор ти цр кве 
Св. Ди ми три ја би ло је оку пље но да ле ко ви ше све та не го што је то био слу-
чај за вре ме ју тар ње бад ње дан ске ли тур ги је и ве чер ње бад ње дан ске слу жбе, 
ка да је цр кве но зда ње и ина че би ло ис пу ње но до по след њег ме ста. Ве ли ки 
део гра ђа на ко ји су при су ство ва ли на ла га њу бад ња ка чи ни ли су мла ди, ко-
ји су тај до га ђај ис ко ри сти ли за ви ђа ње, дру же ње, за ба ву.34 Ор га ни зо ва ње 
ва тро ме та, за ко ји и сâм ста ре ши на цр кве Св. Ди ми три ја ка же да је био са-
свим при кла дан, он да и то че ње вру ће ра ки је, чи ну на ла га ња бад ња ка са мо  

32 В. Ву чи нић-Не шко вић, Бо жић у Бо ки Ко тор ској: ан тро по ло шки есе ји о јав ном на ла га њу 
бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, 19.

33 Ду шан Бан дић под на род ном ре ли ги јом под ра зу ме ва ре ли ги ју на род них ма са, од но сно 
ре ли ги ју нај ши рих сло је ва дру штва ко ја се фор ми ра ла пре вас ход но у се о ској сре ди ни. 
Сма тра да јој глав но обе леж је да је то што је про жи ма ју две иде о ло ги је – па ган ска и 
хри шћан ска, због че га се не мо же на зва ти хри шћан ском у пра вом сми слу ре чи, бу ду ћи 
да про цес ње не хри сти ја ни за ци је ни ка да ни је ни до вр шен. Бан дић на род ну ре ли ги ју 
Ср ба, ме ђу тим, не раз ма тра са мо кроз спој па ган ског и хри шћан ског, већ је по сма тра 
и кроз ди на мич ки кон цепт на род ног пра во сла вља, под ко јим под ра зу ме ва пра во сла вље 
у ин тер пре та ци ји на род них ма са, ко је на ста је у сло же ном, кон ти ну и ра ном ко му ни-
ка циј ском чи ну из ме ђу Срп ске пра во слав не цр кве и ши ро ких сло је ва ста нов ни штва, 
а у ко јем ови дру ги хри шћан ско пра во слав но уче ње и прак су пер ци пи ра ју у скла ду са 
сво јим схва та њи ма и по тре ба ма, обич но у фраг мен тар ном или – још че шће – у по јед-
но ста вље ном и нео ба ве зном об ли ку. D. Ban dić, Na rod no pra vo sla vlje, Bi bli o te ka XX vek, 
Be o grad, 2010, 21-22, 71-72.

34 Не ма ли број де во ја ка, ка ко сам при ме тио, на на ла га ње бад ња ка до шао је на шмин кан 
и ле по до те ран. Од јед не ис пи та ни це са зна јем да мно ги мла ди у се вер ној Ко сов ској 
Ми тро ви ци на ла га ње бад ња ка до жи вља ва ју као до га ђај „ко ји се не про пу шта“. Пре не-
го што ће се тим по во дом упу ти ти ка пор ти цр кве Св. Ди ми три ја, оку пља ју се у са мом 
гра ду, у не ком од ка фи ћа, и сл.
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до дат но су да ва ли ка рак тер до га ђа ја ко ји пре на ли ку је ка квој про фа ној 
свет ко ви ни не го стрикт но про пи са ном цр кве ном об ре ду.

Об ред на ла га ња бад ња ка у пор ти цр кве Св. Ди ми три ја не сум њи во пред-
ста вља и ва жан сим бо лич ки акт. Тај до га ђај, пре све га, са др жи сим бо ли ку 
ин ди ви ду ал не и груп не иден ти фи ка ци је са пра во слав ном вер ском тра ди ци-
јом. Ње го ва сим бо ли ка се, исто та ко, огле да и на по љу ет нич ке иден ти фи-
ка ци је. Ста во ви уче сни ка об ре да ви ше не го до бро све до че у при лог то ме. 
Јав но на ла га ње бад ња ка, и уоп ште пра зно ва ње Бо жи ћа, ор га ни за то ри бад-
ње дан ске про сла ве и гра ђа ни ви де као до га ђај са ко јим се по и сто ве ћу ју као 
пра во слав ни вер ни ци, али и као до га ђај чи ји је за да так да оку пља срп ско 
ста нов ни штво се вер не Ко сов ске Ми тро ви це. Сим бо ли ка об ре да на ла га ња 
бад ња ка у про це су са мо и ден ти фи ка ци је сто га до би ја на на ро чи том зна ча-
ју, уто ли ко ви ше уко ли ко се узме у об зир сва ко дне ви ца Ср ба у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, ко ја је не рас ки ди во по ве за на са жи во том у ет нич ки по де ље ном 
гра ду и ти ме усло вље ним ме ђу ет нич ким тен зи ја ма у од но су на ал бан ско 
ста нов ни штво. Ода тле не чу ди што тај до га ђај пра ти ма сов на по се ће ност, 
ко ја је у нај ди рект ни јој по ве за но сти са по тре бом срп ског ста нов ни штва да 
у кон флик ту са они ма дру ги ма, од но сно Ал бан ци ма, ис ка же и по твр ди свој 
вер ски и ет нич ки иден ти тет. Уче ство ва њем у јав ном на ла га њу бад ња ка, на-
и ме, Ми тров ча ни се вер но од Ибра осна жу ју осе ћај уну тар груп не по ве за-
но сти и за јед ни штва. Уло гу тог до га ђа ја, у сми слу сим бо лич ког по тен ци ја-
ла ко ји са др жи, мо гу ће је сход но то ме тре ти ра ти као ве о ма ва жну упра во у 
по сто је ћем су ко бу из ме ђу на ве де не две ет нич ке ску пи не, и то по себ но са 
аспек та ње го вог зна ча ја у дру штве но по ли тич кој мо би ли за ци ји срп ског ста-
нов ни штва се вер не Ко сов ске Ми тро ви це у ар ти ку ли са њу вла сти тих ци ље ва 
и ин те ре са. За па же но уче шће њи хо вог нај и стак ну ти јег по ли тич ког пред-
став ни ка у об ре ду на ла га ња бад ња ка, као што је то пред сед ник Оп шти не, на 
та ко не што мо же ја сно да ука зу је.
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Alek san dar PA VLO VIĆ

PU bLIC LAYING OF YULE LOG IN NORT HERN  
KO SOv SKA mI TRO vI CA

Sum mary

The su bject of this pa per are Pu blic pro ce du res among the Ser bian po pu la tion 
in Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca, which the aut hor wis hed to ela bo ra te wit hin cle-
arly de fi ned spa ci o us and ti mely fra mes in clu ding the re cog ni za ble or ga ni zers and 
main par ti ci pants. A spe cial at ten tion was paid to the ri tual of the pu blic laying of 
yule log in the Por te of the curch of Sa int Di mi tri je. The ju sti fi ca tion of the men ti-
o ned ap pro ach is seen in the met ho do lo gi cal im pe ra ti ve to work on the de scrip tion 
on the pre ci sely de ter mi ned events in stead of ge ne ra li zed de scrip tion of Christ mas 
Eve and Christ mas ri tu als ba sed upon the lack of cle ar ti mely and spa ci o us co or-
di na tes, so as to co me to the con cre te et hno grap hic ma te rial which co uld ser ve as 
even tual com pa ra ti ve or re pe a ted re se ar ches of the sa me phe no me na. The re se arch 
was con duc ted du ring the Christ mas Eve, and at the first day of Christ mas in 2012. 
Em pi ric da ta we re gat he red by the met hod of ob ser va tion with par ti ci pa tion, and 
by ma king in ter vi ew with the main or ga ni zers of Christ mas Eve ce le bra tion, at the 
first pla ce with the head of the church of Sa int Di mi tri je, that is by con duc ting a 
poll among ci ti zens par ti ci pants of the ri tual of pu blic laying of yule log. The re sults 
ac hi e ved show that pu blic gat he rings on the oc ca sion of the fe a tu ring of Christ mas 
Eve in Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca we re struc tu ri zed at three le vels: the le vel of 
spa ce, ti me and par ti ci pants. The fe a tu ring of of Christ mas Eve among the re si dents 
of Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca is lin ked to the church of Sa int Di mi tri je and its 
Por te. It is de ve lo ped wit hin cle arly in di ca ted ti me in ter vals, be gin ning with at 8 
o’clock in the mor ning, that is, at 4 o’clock in the af ter noon. Among the par ti ci pants 
it is pos si ble to no ti ce or ga ni zers, or hosts, which the re pre sen ta ti ves of the Ser bian 
Ort ho dox church be long to, and Mu ni ci pa lity from the one si de, and vi si tors, par-
ti ci pants in the ce le bra tion ma de of the be lon gers of the Ser bian Ort ho dox po pu la-
tion in Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca, from the ot her si de. 

Furt her mo re, Christ mas Eve ri tu als in the bu il ding of the church of Sa int Di mi-
tri je, as the aut hor he ard, we re prac ti ced al most com ple tely in ac cor dan ce with ec-
cle si a sti cal ca nons, that is, as per the Ort ho dox ec cle si a sti cal prac ti ce. The hig hlight 
of the pu blic Christ mas Eve’s prac ti ce re pre sents the ri tual of the pu blic laying of 
Yule log, which is run in the ec cle si a sti cal Por te, and which in clu des ele ments due 
to which it is rat her li ke so me kind of pe o ple’s me rry party than strictly re gu la ted 
ec cle si a sti cal ri tual. The men ti o ned ri tual of Yule log laying is to be cha rac te ri stic 
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be ca u se of the fact it con ta ins a stra ti fied symbo lic: the symbo lic of in di vi dual and 
col lec ti ve iden ti fi ca tion with the Ort ho dox re li gi o us tra di tion, and the symbo lic of 
et hni cal iden ti fi ca tion are be ing in ter wo ven. The pu blic laying of Yule log, and ce le-
bra tion of Christ mas in ge ne ral, the or ga ni zers of Christ mas Eve ce le bra tion to get-
her with the ci ti zens see as the event which the po pu la tion of Nort hern Ko sov ska 
Mi tro vi ca are iden tifying with as the Ort ho dox be li e vers. Furt her mo re, they see it 
as the event ser ving for the gat he ring of Ser bian po pu la tion of Nort hern Ko sov ska 
Mi tro vi ca, and at the sa me ti me, strengthe ning of fe e lings of mu tual con nec tion 
and unity. The men ti o ned symbo lic is im pos si ble to be ob ser ved in de pen dently 
of in ter et hnic ten si ons which ha ve been pre sent among the ci ti zens of the town 
for years, and which are be ing ma ni fe sted thro ugh its split in to two parts. Ta king 
in to ac co unt a long-term so cio-po li ti cal con flict bet we en Serbs and Al ba ni ans in 
Ko sov ska Mi tro vi ca, the ri tual of Yule log laying as the symbol of re li gi o us and et-
hni cal iden ti fi ca tion of Ser bian po pu la tion, it is mo re than evi dent it is be ing gi ven 
a spe cial im por tan ce.

Key words: Christ mas, Christ mas Eve, ri tual, Yule log, pu blic laying, Ko sov ska 
Mi tro vi ca.

Рад је пре дат 25. апри ла 2012. 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.





Ми ле на АДА МО ВИћ*

ОД НОС СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ 
ПРЕ МА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ**

Ап стракт: Јед но од бит них обе леж ја Срп ске пра во слав не цр кве је и 
по ли тич ко де ло ва ње. Срп ска пра во слав на цр ква се то ком исто ри је, осим 
вер ским по сло ви ма, ба ви ла и на ци о нал ном по ли ти ком. То ком ра то ва од 
90-их го ди на па до са да, мно ги уче сни ци у ра то ви ма су се по зи ва ли на 
Срп ску пра во слав ну цр кву, тра жи ли по др шку, ко ју су че сто и до би ја ли. 
Та ко је Цр ква све вре ме пра ти ла де ша ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји и уче-
ство ва ла у њи ма, го во ри ла о ва жно сти и зна ча ју КиМ за срп ски на род, и 
да ље оштро се су прот ста вља ју ћи иде ји не за ви сног Ко со ва.

Кључ не ре чи: Срп ска пра во слав на цр ква, Ко со во и Ме то хи ја, по ли ти ка.

„Срп ска пра во слав на цр ква упу ти ла је апел 1982. го ди не нај ви шим др-
жав ним ор га ни ма Србијe и фе де ра ци је, Све том ар хи је реј ском са бо ру и 
Си но ду. По вод за овај апел би ла су де ша ва ња на Ко сме ту. Из ме ђу оста лих, 
пот пи са ли су га и: Ам фи ло хи је Ра до вић, Ири неј Бу ло вић и Ата на си је Јев-
тић. Код вла сти је овај по сту пак иза за вао бес. Кра јем 1983. го ди не у „Пра-
во сла вљу“ Ата на си је Јев тић по чи ње об ја вљи ва ње фељ то на под на зи вом „Од 
Ко со ва до Ја дов на“, где су де таљ но опи са ни на па ди на Ср бе на Ко со ву“1.

„Чу ве ни од ла зак Сло бо да на Ми ло ше ви ћа на Ко со во по ље 1987. го ди не 
до при нео је да се пр ви ко му ни ста Ср би је ви со ко уз диг не на по ли тич кој сце-
ни“2. Да кле, пред крај осам де се тих го ди на Ко со во је би ло те ма о ко јој се у 
Ср би ји нај ви ше го во ри ло.

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на /Ле по са вић, mi le-
na4mu sic@yahoo.com 

** 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 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, str. 11.

2 Исто, стр. 14.

УДК 271.222(497.11)-662:323.1(497.115)”1982/...”

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012
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„Пред про сла ву 600-го ди шњи це Ко сов ског бо ја, Срп ска пра во слав-
на цр ква је од лу чи ла да мо шти кне за Ла за ра пре ба ци у Гра ча ни цу. То ком 
1988. го ди не ње го ве мо шти про не те су кроз: Звор нич ко-ту злан ску, Ша бач-
ко-ва љев ску, Шу ма диј ску и Жич ку епар хи ју и би ле су до че ка не од ве ли ког 
бро ја љу ди“3.

Ем пи риј ска еви ден ци ја ство ре на до сре ди не 90-их го ди на про шлог ве ка 
за про сто ре срп ског пра во сла вља до зво ља ва ла је ар гу мен то ва ну кон ста та ци-
ју о об но ви ре ли ги о зно сти. Не ки ин ди ка то ри кон вен ци о нал не ре ли ги о зно-
сти пру жа ју увер љи ве ар гу мен те о ре ви та ли за ци ји ре ли ги је, ка ко у укуп ном 
ста нов ни штву Ср би је, та ко и у не ким ве ћим ре ги о ни ма, ко ји су би ли пред-
мет јав ном њењ ских и со ци о ло шких ем пи риј ских ис тра жи ва ња4.

„У пе ри о ду од 1975. до 1980. го ди не ре ли ги о зност ста нов ни штва Ср-
би је без Ко со ва кре та ла се око 25%, а у пе ри о ду 1991. до 1993. го ди не око 
42%“5. „Ра ши ре ност по зи тив не кон фе си о нал не иден ти фи ка ци је у де ве тој 
де це ни ји про шлог ве ка до сти гла је ве ро ват но сво је крај ње тач ке: пре ма по-
пи су ста нов ни штва од 1991. го ди не, у Бе о гра ду је би ло 88,6% љу ди ко ји су 
се пре по зна ли у кон фе си о нал ним тер ми ни ма, у Ср би ји 92,8%, у Цр ној го ри 
94,3%, на Ко со ву и Ме то хи ји чак 98,4%, а у бра ни чев ском окру гу 96,7%“6. 
За у ста вљен је тренд да љег опа да ња про ши ре но сти ре ли гиј ског по на ша ња, а 
по ја вљу ју се и из ве сни, али са мо по чет ни, зна ци ре ви та ли за ци је прак ти ко ва-
ња об ре да из са др жа ја ак ту ел ног ре ли гиј ског по на ша ња, и не што при мет ни-
ји зна ци ре ви та ли за ци је ре ли гиј ских ве ро ва ња.

Тра ди ци о нал на ве за ност љу ди за ре ли ги ју и цр кву ни је ни ка да ни би ла 
у тој ме ри до ве де на у пи та ње да би се мо гло го во ри ти о не ком спек та ку лар-
ном по врат ку об ре ди ма тра ди ци о нал не при ро де, ма да из ових ис тра жи ва ња 
при ме ћу је мо зна ке ре ви та ли за ци је.

Још у де цем бру 1990. го ди не „Пра во сла вље“ об ја вљу је тек сто ве јед ног 
је ро мо на ха (ка сни је епи ско па) и јед ног ђа ко на, ка сни је све ште ни ка, где се 
по ли тич ка ат мос фе ра у Ср би ји сма тра не под но шљи вом. По во дом де мон-
стра ци ја 1991. го ди не, опет се чуо кри тич ки глас је ро мо на ха ко ји по др жа ва 
опо зи ци ју, а кри ти ку је власт.

Про лећ но за се да ње Са бо ра Срп ске пра во слав не цр кве 1993. го ди не 
до но си Ме мо ран дум ко јим се осу ђу ју вла да ју ће пар ти је у Ср би ји и Цр ној 
Го ри као на след ни це ко му ни стич ке ме то до ло ги је. Са бор сма тра да оне не 
до пу шта ју де мо крат ски ди ја лог и да не да ју ме сто Цр кви ко је јој при па да. 

3 Исто.
4 Mir ko Bla go je vić, „Re li gij ske pro me ne u post ko mu ni zmu – slu čaj pra vo sla vlja na pri me ru 

tran zit nih dru šta va Sr bi je i Cr ne Go re i Ru si je“, Fi lo zo fi ja i dru štvo XXII-XXI II, 2003, 249.
5 Пан тић Дра го мир, „Про ме не ре ли ги о зно сти гра ђа на Ср би је“, Со ци о ло шки пре глед, бр. 

1-4 , Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 1993.
6 Mir ko Bla go je vić, na ve de no de lo, str. 249.
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Са бор је тра жио да власт од сту пи и усту пи ме сто бо љи ма. Срп ска пра во-
слав на цр ква у је сен 1995. по вла чи пот пис па три јар ха Па вла са до ку мен та 
ко јим се Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу да је овла шће ње да пре го ва ра у Деј то ну.

Врх Пра во слав не цр кве по др жа ва зах те ве опо зи ци је и сту де на та у то ку 
де мон стра ци ја 1996/1997. Го ди не 1998, Са бор Срп ске пра во слав не цр кве 
ин си сти ра да вла сти у Ср би ји не ма ју пра во да пре го ва ра ју о Ко сме ту са 
За па дом.

Тра гич но ста ње Срп ске пра во слав не цр кве на Ко со ву  
и Ме то хи ји од ју на 1999. го ди не до да нас

„Ка да је Вла да из Бе о гра да ко нач но при хва ти ла план Ме ђу на род не за-
јед ни це о раз ме шта њу КФОР-а (НА ТО-сна ге за Ко со во) и по вла че њу сна га 
ВЈ и МУП-а пот пи си ва њем Ку ма нов ског спо ра зу ма 1999. го ди не, ме ђу срп-
ским на ро дом за вла да ла је пра ва по мет ња и па ни ка. У то ку не ко ли ко да на 
по вла че ња Ју го сло вен ске вој ске, за јед но са сна га ма без бед но сти, Ко со во 
и Ме то хи ју је на пу стио и зна тан број Ср ба. То се до го ди ло при до ла же њу 
КФОР-а и по врат ку Ал ба на ца“7. Све штен ство и мо на штво је апе ло ва ло на 
на род да оста не у сво јим до мо ви ма где год је то мо гу ће и да ва ло је не се-
би чан при мер, оста ју ћи на сво јим па ро хи ја ма и у сво јим ма на сти ри ма. За 
Ср бе на Ко со ву и Ме то хи ји по ста ја ло је све ја сни је да је реч о ка пи ту ла ци ји 
и стра шном по ра зу, за ко је ће на ред них ме се ци кр ва ву це ну пла ћа ти Ср би 
ко ји су од лу чи ли да оста ну у сво јим до мо ви ма и на сво јој ма тич ној зе мљи.

Ско ро сви Ср би из Ђа ко ви це на пу сти ли су сво је до мо ве већ пр вих да-
на. По след њи Ср би у Ђа ко ви ци оку пи ли су се око ма ле па ро хиј ске цр кве 
Ус пе ња пре све те Бо го ро ди це у по зна тој, ста рој Срп ској ули ци, где је на-
кон не ко ли ко уза стоп них ева ку а ци ја пре о ста ло са мо пет срп ских ста ри-
ца, ко је и да нас жи ве у пот пу ној изо ла ци ји, под за шти том КФОР-а. Ових 
пет ста ри ца оста ће за пам ће не као при мер хра бро сти и хри шћан ске ве ре у 
овом тра гич ном пе ри о ду исто ри је Ко со ва и Ме то хи је. Из ве стан број срп-
ских гра ђа на Ђа ко ви це је не стао без тра га и гла са, и по све до чан стви ма 
ви ше оче ви да ца, би ли су од ве де ни у при ват не ло го ре ОВК, где су не ки од 
њих му че ни и од мах по гу бље ни.

ОВК је упа ла у ма на стир Де вич 13. ју на и оста ла је у ње му до 16. ју на, 
пре до ла ска фран цу ског КФОР-а, и она је та мо 3 да на пљач ка ла ма на стир и 
мал тре ти ра ла мо на хи ње. Пра во је чу до Бож је да ни ко ни је те же по вре ђен у 
том ди вља њу, и да ма на стир ни је са свим по ру шен, ма да је оште ће на цр ква, 
лу па не су ико не и оскр на вљен је гроб св. Јо а ни ки ја Де вич ког8.

7 To ma nić Mi lo rad, na ve de no de lo, str. 166.
8 http://www.srp ska di ja spo ra.in fo/vest.asp?id=3773
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Иако су пред став ни ци ме ђу на род не за јед ни це на сто ја ли да ова зло-
де ла при ка жу као спон та ну осве ту Ал ба на ца, би ло је све очи глед ни је да је 
реч о ор га ни зо ва ним зло де ли ма на си ља ко је су чи ни ли при пад ни ци ОВК, 
ко ји на ста вља ју да де лу ју као низ кри ми нал них бан ди под ути ца јем моћ-
них по ро ди ца. Ни шта се ста ње ни је по пра ви ло са тзв. „де ми ли та ри за ци-
јом“ ОВК-а и ње ним тран сфор ми са њем у тзв. „Ко сов ски за штит ни кор-
пус“. Ово се на ро чи то ви ди у про це су уни шта ва ња срп ских пра во слав них 
цр ка ва, од ко јих је ве ћи на ве о ма струч но ми ни ра на и раз ру ше на. Ме ђу на-
род на ми си ја не са мо да ни је ефек тив но за у ста вља ла ова де ла на си ља, већ 
нај че шће ни је ни спро во ди ла ис тра гу, та ко да се све ви ше до би јао ути сак 
да је Ал бан ци ма оста вље но на во љу да осве том и на си љем ис по ље свој 
гнев и бес над Ср би ма.

Уни ште ње срп ских пра во слав них цр ка ва и ма на сти ра, за ти ра ње гро ба ља 
и кул тур них спо ме ни ка, део је јед не ши ре ал бан ске стра те ги је, чи ји је циљ да 
се про ме ни, не са мо де мо граф ски, већ и кул тур но и сто риј ски иден ти тет По-
кра ји не. У овом не ча сном де лу кра ђе исто ри је и кул ту ре ал бан ски му сли ма-
ни су је дин стве ни, а већ од ра ста мла да ге не ра ци ја ко сов ских Ал ба на ца ко ја 
има чвр сто уве ре ње да су Па три јар ши ју, Де ча не, Гра ча ни цу и дру ге срп ске 
пра во слав не све ти ње по ди за ли не ки дру ги, из ми шље ни ли ко ви но ве ко сов-
ске исто ри је. До дај мо уз ово да су ал бан ски те ро ри сти по ку ша ва ли ви ше 
пу та да ми но ба цач ким гра на та ма га ђа ју ма на стир Де ча не (два пу та) и Пећ ку 
па три јар ши ју (је дан пут)9.

Узро ци ова квих де ша ва ња

Пре ма ми шље њу Срп ске пра во слав не цр кве, по сто је два узро ка ова квих 
де ша ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји. „Пр ви узрок је од ри ца ње Ср ба од Бо га 
Жи во га ко је по вла чи гу би так на ци о нал ног иден ти те та, што се на ро чи то ма-
сов но де ша ва ло у то ку ко му ни стич ке оку па ци је. Дру ги узрок је ве ков но на-
си ље Ал ба на ца над Ср би ма. И је дан и дру ги про цес има ли су као по сле ди цу 
исе ља ва ње Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је“10.

Цр ква ка же да они ко ји су мо гли да про ме не не што ни су пред у зе ли 
по треб не ме ре. Док су би ли на вла сти, ко му ни сти су спре ча ва ли да се ишта 
про ме ни на Ко со ву и Ме то хи ји, јер су по ма га ли Ал бан ци ма у њи хо вим на-
ме ра ма да ет нич ки очи сте ту те ри то ри ју и на ста вља ли су оно што су чи-
ни ли Тур ци. Они ко ји ма је би ло ја сно шта се зби ва би ли су у стра ху од 
вла да ју ћег ре жи ма. „Да су се Ср би искре но вра ти ли сво јој ве ри, окре ну ли 

9 http://www.no vo sti.rs/do dat ni_sa dr zaj/clan ci.119.html:276219-Ko ren-srp skog-bi263a
10 Зо ран Па вло вић, „Од бра на Ко со ва и Ме то хи је“, Пра во сла вље – ча со пис Срп ске па три-

јар ши је, ру бри ка „Ко сов ски за вет“, број 984, 15.03.2008.
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би се мо ли тви, не би ли им Го спод дао сна гу и му дрост да из на ђу нај бо ље 
ре ше ње за од бра ну Ко со ва и Ме то хи је“11.

Та ко ђе, Цр ква сма тра да она ни је има ла од го ва ра ју ће ме сто у дру штву 
ка да је тре ба ло да се спре чи осва ја ње Ко со ва и Ме то хи је, и са мим тим њен 
глас ни је мо гао да до пре до ве ћи не на ро да. Та ко огром на ве ћи на Ср ба ни је 
мо гла да схва ти на пра ви на чин за што су Ко со во и Ме то хи ја то ли ко бит ни 
Ср би ма, па са мим тим на род ни је ни био спре ман за од бра ну. Ко со во и Ме-
то хи ја ни је обич на те ри то ри ја, као би ло ко ји дру ги део Ср би је, већ област 
ко ја има бес крај но ве ћу ва жност од сва ке дру ге. На том ме сту је био цен тар 
Срп ске цр кве, на том ма лом про сто ру има око 1300 хри шћан ских све ти ња, а 
та област је нај бит ни ја за то што је ту ство рен Ко сов ски за вет, ко ји је то ком 
ду гих ве ко ва тур ске оку па ци је био ду хов на хра на срп ском на ро ду, пу то каз 
ка да ни ма сло бо де. Ни со ци ја ли сти, ни њи хо ви де мо крат ски на след ни ци, 
ни су том пи та њу по све ћи ва ли пу но па жње.

Цр ква је огор че на због то га што не са мо да ни је за сту пље но хри шћан-
ско ви ђе ње ко сов ског про бле ма и хри шћан ско ре ше ње за цео на род, па и 
Ко со во и Ме то хи ју, већ су се ме ди ји у пот пу но сти пре да ли ан ти хри шћан-
ском ду ху За па да. Док су та ко ра ди ли Ср би, Ал бан ци су раз ви ја ли сво ја на-
ци о нал на осе ћа ња и свест о сво јој бор би.

Ни у школ ском си сте му ни је ура ђе но мно го то га. „Цр ква сма тра да је 
нај пре тре ба ло да се пра ве про јек ти ко ји би има ли за циљ обра зо ва ње и вас-
пи та ње омла ди не у пра во слав ном ду ху, да се ор га ни зу ју се ми на ри о хри-
шћан ском сми слу Ко со ва и дру гим на ци о нал ним те ма ма“12. 

На жа лост, на род да нас, осим из у зе та ка, ко је чи не вер ски, обра зо ва ни 
љу ди, ни је раш чи стио шта је то за шта се бо ри, по ко ју це ну је спре ман да се 
бо ри, и на ко ји на чин тре ба да се бо ри.
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Mi le na ADA MO VIĆ

RE LA TI ON SHIP OF THE SER bIAN ORT HO dOX 
CHURCH TO WARd KO SO vO ANd mE TO HIA

Sum mary

The aut hor emp ha si ses the fact that Ko so vo-Me to hian Serbs, to get her with 
the ir church, re main sharply op po sed to the idea of in de pen dent Ko so vo any lon-
ger, which wo uld lead to the com ple te di sap pe a ran ce of Ser bian pe o ple from the se 
hi sto ri cal, spi ri tual, and cul tu ral are as. 

In ad di tion, be si des its spi ri tual work, a spe cial task of the Ser bian Ort ho dox 
Church is a con stant ma in te nan ce of awo ken con sci o u sness of the who le Ser bian 
pe o ple in clu ding world pu bli city on the im por tan ce of Ko so vo and Me to hia as a 
cra dle of spi ri tu a lity, cul tu re, and hi story of one Euro pean pe o ple, which was in all 
cir cum stan ces at the si de of we stern de moc ra tic sta tes.

Key words: Ser bian Ort ho dox Church, Ko so vo and Me to hia, po li tics. 
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Др екатерина ВОЛКОВА*

ОД РАСПАДА ДО МОДЕРНИЗАЦИЈЕ.  
ПИТАЊЕ О МОДЕРНИМ РУСКО-СРПСКИМ 

ОДНОСИМА

Апстракт: Циљ овога рада је анализа руско-српских односа у проте-
кле две деценије, са посебним освртом на разлике и сличности у процесу 
модернизације и на спецификум међусобне перцепције ове две земље. 
Коришћени методолошки поступци су историјски метод, метод анализе, 
метод упоређења и феноменолошки метод.

Закључак: руско-српски односи имају богату дуготрајну историју, у 
исто време пуну ирационалности и прагматизма. Распад обе земље на крају 
двадесетог столећа на први поглед је имао пуно сличности, али не може да се 
поистовети у детаљима. Од 2000. године и Русија и Србија иду ка све ближој 
сарадњи. На том путу има доста препрека – објективног и субјективног ка-
рактера. Аутор овог рада настоји да укаже на компликације које су пратиле 
сарадњу ове две земље кроз историју и које је сналазе у садашњости. 

Кључне речи: руско-српски односи, модернизација, Косово, енергет-
ска сфера, распад СССР-а и СФРЈ.

Key words: Russian-Serbian Relations, modernization, Kosovo, energy 
sphere, USSR and SFRY collapse. 

Несмотря на абсолютно разное положение на международной арене и 
историческую роль в мировом контексте, в судьбе России и Сербии опре-
деленно нельзя не заметить сходства. Это заставляет общество, размышля-
ющее о прошлом, настоящем и будущем России постоянно возвращаться 
к судьбам балканских народов, видя в них маленькую модель России; а по-
литическим элитам всех поколений обращаться к проблематике российско-
балканских и российско-сербских отношений как таковых.
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Исторический контекст отношений

История российско-сербских отношений насчитывает уже не одно сто-
летие. И если в XV-XVI веках эти отношения складывались в основном на 
основе религиозного единства: Россия воспринималась в контексте концеп-
ции «Москва – третий Рим» и абсолютной доминантой были православные 
миссии, то с начала 19 века можно говорить о формировании некого типа 
межгосударственных отношений. Первое сербское восстание (1804-1813 
гг.) положило начало их становлению. Россия внесла решающий вклад в об-
ретение Сербией статуса автономного княжества (1830 г.), а затем и полной 
независимости (1878 г.). Неоднократно (в 1804-1813 гг., 1815 г., 1878 г., в 
период Первой мировой войны и, наконец, в результате победы советского 
народа в Великой Отечественной войне в 1945 г.) Россия спасала сербский 
народ от геноцида и, в итоге, помогала возрождению сербской государствен-
ности. Это, конечно же, способствовало формированию в сербском нацио-
нальном сознании образа России как вечного союзника и спасителя. Более 
того, союзника, ответственного за судьбу сербского народа. У россиян со-
бытия, происходящие на Балканском полуострове, исторически привлекали 
пристальное внимание народа и до сих пор являются важным элементом вос-
приятия внешнеполитической активности российского государства. 

Вместе с тем, на протяжении всей своей истории, российско-сербские 
отношения отличала известная степень прагматизма. 

В XIX веке Россия постоянно вынуждена была выстраивать свою бал-
канскую политику в условиях политической изоляции (первая четверть XIX 
в., период 1856-1878 гг.), так и с учетом реальной расстановки сил в Вен-
ском «концерте» великих держав. То же самое можно сказать и о поведе-
нии формирующейся сербской политической элиты, которая проводила 
свою политику «освобождения и объединения сербских земель» достаточ-
но прагматично, постоянно балансируя между Стамбулом, Веной и Петер-
бургом, периодически включая в игру Париж и Лондон. 

Сербское княжество в период 1878-1903 гг., так же как другие балкан-
ские государства, получившие независимость в результате победы русского 
оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., оказалось перед сложным 
выбором между реализацией национальной программы (того или иного ва-
рианта «великосербской» идеи) и проблемой догоняющей модернизации. 
Выбор был сделан в пользу прагматичного развития, формирования основ 
национальной промышленности, развития инфраструктуры, привлечения 
иностранных инвестиций и бурного становления демократических инсти-
тутов, ориентируясь на Вену, Берлин и Париж.

Переворот 1903 г. положил начало новому сближению Сербии с Рос-
сией, однако поворот во внешнеполитической ориентации Сербии был во 
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многом результатом не только и не столько «русофильства» династии Ка-
рагеоргиевичей и руководства Сербской радикальной партии Н. Пашича, 
сколько, как показали Боснийский кризис 1908 г. и Первая и Вторая балкан-
ские войны (1912-1913 гг.), общим дискурсом формирования двух военно-
политических группировок. Именно существование Тройственного сою-
за и Антанты, а также «балканская калькуляция» Германии, которая наде-
ялась на раскол Антанты, если повод к войне возникнет на Балканах, стали 
причиной исторического выбора России1. 

В период между первой и второй мировыми войнами как Сербия, так 
и Россия претерпели не только внутренние трансформации, но и оказались 
по разные линии исторического водораздела в формирующемся идейно-
политическом расколе мира. Политика СССР в отношении королевской 
Югославии (до 1929 г. – Королевства СХС) во многом исходила из комин-
терновского определения Югославии как «нежизнеспособного порожде-
ния Версальской системы» и была направлена на её развал. Это предопре-
делило отсутствие дипломатических отношений вплоть до лета 1940 г., а 
фактически – до краха страны в «апрельской войне» и установления «со-
юзных» отношений с эмигрантским правительством в июле 1941 г.

Крах Королевства Югославия и ее расчленение фашистскими оккупантами 
в годы второй мировой войны ввергло страну в кровавую драму гражданской 
войны, сопровождавшейся актами массового геноцида против, преимуществен-
но, сербского населения. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции 
привели к освобождению страны силами партизанского сопротивления, руко-
водимого коммунистами. Россия (СССР) в то время сыграла решающую роль 
в создании новой, федеративной Югославии и ее международном признании2.

Тесные союзные отношения между странами были нарушены советско-
югославским конфликтом 1948-1953 гг., а последовавшая в 1955-1956 гг. их 
нормализация на длительную перспективу не смогла снять взаимного недо-
верия и эпизодических кризисов в отношениях между правящими режима-
ми. В то же время, 60-70 гг. XX в. являли собой пример торжества прагма-
тизма в двухсторонних отношениях. Несмотря на идейно-политические раз-
ногласия и взаимное неприятие советской и югославской «моделей» соци-
ализма, между странами активно развивались торгово-экономические отно-
шения и культурное сотрудничество. СФРЮ стала крупнейшим внешнетор-
говым партнером СССР в Восточной Европе, а СССР – основным постав-
щиком в Югославию топливно-энергетических ресурсов.

1 Волков В. К. Сербия – 200 лет борьбы // Двести лет новой сербской государственно-
сти: К юбилею начала Первого сербского восстания 1804-1813 гг. / отв. ред. В.К. Вол-
ков. СПб.: Алетейя, 2005., 11-12.

2 Види: Отношения России (СССР) с Югославией. 1941-1945 гг.: Документы и мате-
риалы. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 1998.
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Распад СФРЮ и СССР: общее и отличия

Самым ярким примером сходства процессов, периодически происхо-
дящих на Балканах и на территории СССР, может быть конец 80-х – на-
чало 90-х гг. ХХ века, символизировавший распад двух полиэтнических 
федераций. «При создании СФРЮ, безусловно, был использован опыт 
национально-государственного устройства нашей страны… Немало обще-
го в том, что касалось роли России и Сербии в федеративном государстве… 
Схожесть в сочетании славянского и мусульманского элементов…Границы 
между республиками, установленные в СФРЮ, как и в СССР, не имели того 
значения, которое они приобрели, когда встал вопрос о полной независимо-
сти республик… В общем, если оставить в стороне масштабы, то, пожалуй, 
в мире не было более схожих между собой стран, чем СССР и СФРЮ»3. 

Этот факт позволяет многим российским и сербским исследователям 
и представителям общественности говорить о том, что Югославия и на 
практике, и в теории была моделью СССР в миниатюре. Соответственно, 
ряд российских ученых последовательно придерживаются мнения, что на 
югославском примере международное сообщество апробировало механиз-
мы разрушения СССР. И даже, что в сухом остатке вся антисербская поли-
тика имеет в своей основе политику антироссийскую. Подобная точка зре-
ния, безусловно, имеет право на существование, но она не учитывает целый 
спектр проблем и аргументов. 

Действительно, кризис и распад СССР и СФРЮ совпали не только 
хронологически, но действительно были схожи и в плане типологии. В этом 
смысле интересно выделить основные причины, приведшие к развалу обе-
их федераций. Рассмотреть, почему в одном случае (российском) распад 
многонационального государства прошел по относительно мирному сце-
нарию дипломатического «развода», а в другом пережил несколько крова-
вых гражданских войн, вмешательство внешних сил и, откровенно говоря, 
не завершился и сегодня. 

Из всего многообразия факторов, приведших к распаду обоих госу-
дарств, можно остановиться только на трех, характерных как для СССР, 
так и для СФРЮ: внешний фактор, экономический кризис, политико-
идеологический кризис, в частности, особенности трансформации полити-
ческих элит (в том числе и роль личностного фактора в этом процессе). 

Роль внешнего фактора, изменение международной обстановки в распа-
де имперских систем, каковыми иногда считаются как СССР, так и, реже, 
СФРЮ, однозначно признается большинством исследователей. Однако ге-
ополитическое положение двух стран радикально различалось: СССР был 

3 Романенко С. Между «пролетарским национализмом» и «славянским братством». 
М., 2011, 757.
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креатором и фундаментом ялтинско-потсдамской системы мира, и именно 
внутренние трансформации в СССР положили конец эпохе «холодной во-
йны». Поэтому применительно к СССР внешний фактор нельзя серьезно 
сводить к «теории заговора». Большинство исследователей сходятся в том, 
что детонатором экономического кризиса в СССР середины 80-х стал сго-
вор администрации Р. Рейгана с саудийскими шейхами, в результате кото-
рого в 1986 г. обвалились мировые цены на нефть, и тем самым был спро-
воцирован паралич советской экономики. Однако многим видится, что ко-
нечной целью американской политики в отношении СССР в 80-е гг. был не 
распад, а изменение общественно-политического строя СССР, поощрение 
его внутренней трансформации4. 

Гораздо большую роль внешний фактор сыграл в распаде Югославии, но его 
влияние и в этом смысле не сводится к «конспирологической» версии. Югос-
лавия как порождение холодной войны держалась благодаря равновесию меж-
ду двумя военно-политическими блоками. Её политика неприсоединения, рав-
ноудалённости от военно-политических блоков была, если не главным, то весь-
ма значительным основанием существования Югославии как единой страны.  
Она приносила деньги, рынок, кредиты, и это было важной составляющей 
личной власти И.Б. Тито5. Холодная война и, особенно, Хельсинский договор 
сделали практически невозможными и радикальные идеологические переме-
ны (которые бы, скажем, стали результатом приближения Югославии к одно-
му или другому союзу) и какой-либо сепаратизм (в частности создание но-
вых государств в Европе). «С учетом важности этого третьего пути для новой 
югославской идентичности, существование двух идеологически-военных бло-
ков на границах были главной причиной стабильности и существования этой 
страны»6 (Jovic, Dejan. S. 68.).

Же поэтому ясно, что окончание холодной войны дестабилизировало 
Югославию. Прежде всего, страна больше не имела внешних врагов (иде-
ологических, если и не военно-политических), которые бы способствова-
ли тому, чтобы внутренние разногласия уменьшались и становились второ-
степенными. Необходимо было, поэтому, найти внутренние предпосылки 
стабильности и единства, а это гораздо труднее. Во-вторых, Югославия по-
теряла то значение, которое имела в период холодной войны. Если раньше 
Югославия была идеальным партнером Запада в его попытках разрушения 
монолитности социалистического блока, теперь вся Восточная Европа ста-
ла либерально-демократической.

4 Види: Арбатов Г.А. Дело: «Ястребы и голуби холодной войны» / Г.А. Арбатов. М.: 
Алгоритм: Эксмо, 2009.

5 Jović, Dejan, Jugoslavija: država koja je odumrla: uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije: 
(1974-1990). Zagreb: Prometej, 2003, 68.

6 Jović, Dejan, 68-69.
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Многие обвиняют Запад в ошибках в оценке, непонимании и – как след-
ствие – игнорировании как самого смысла, так и сложности югославской 
проблемы. Югославия, утверждают они, была жертвой падения Берлинской 
стены, и недооценки западными державами всей сложности проблемы. Эта 
неадекватность проявилась, прежде всего, в нежелании Запада чем-либо 
поддержать экономические реформы Анте Марковича (1988-1991 гг.), кро-
ме вербальных нот и пустых жестов. По мнению Милана Панича, премьер-
министра Сербии в 1992-1993 гг., тогда «цена вопроса была всего 4 милли-
арда долларов, которые не захотел заплатить Запад в 1990 году, а в последу-
ющее десятилетие потерял в десятки, сотни раз больше»7 

Все исследователи соглашаются, что экономический кризис сыграл клю-
чевую роль в распаде как Советского Союза, так и Югославии. Но на этом 
совпадение заканчивается.

В СССР экономический кризис показал всю неэффективность суще-
ствующей централизованно-плановой модели экономики, привел к дезинте-
грации единого экономического пространства страны. При этом, он остав-
лял свободу маневра: относительную децентрализацию управления и эконо-
мическую автономизацию республик (т.н. «республиканский хозрасчет»), 
наконец, проведение экономической реформы, в частности, внедрение эле-
ментов рыночной экономики и плюрализацию отношений собственности. 
Эту точку зрения в той или иной степени разделяли все республиканские 
элиты, это же находило понимание и на уровне массового сознания. Дру-
гое дело, что «союзное руководство оказалось буквально парализованным 
перед лицом нараставших экономических проблем. «Паралич воли» лишил 
его возможности проводить сколько-нибудь последовательную экономиче-
скую политику»8. 

В СФРЮ многие проблемы, с которыми СССР столкнулся в период 
80-х гг., были в прошлом: экономические реформы 50-х – 60-х гг. привели 
не только к децентрализации, но и к экономической «автаркизации» ре-
спублик. Внешняя открытость югославской экономики в 70-е гг. обеспечи-
ла относительно высокий уровень жизни, а система производственного со-
циалистического самоуправления создавали иллюзию преодоления эффек-
та «отчуждения» работника от результатов его труда. Тем самым эконо-
мический кризис 80-х гг. поставил югославское союзное руководство и ре-
спубликанские элиты перед альтернативой: либо пойти на известную ре-
централизацию экономики федерации, либо разводиться. Очевидная не-
реформируемость югославской самоуправленческой экономики в рамках 

7 С. Грызунов, Г. Сысоев. Балканский пророк. Политический портрет. Ярославль, 
Издательско-полиграфический комплекс ИНДИГО, 2011, 103.

8 Пихоя Р. Г.Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на изломе ты-
сячелетий. 1985-2005. М.: Русь-Олимп. Астрель: АСТ. 2007, 413.
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господствующего социалистического нарратива была основной причи-
ной паралича центральной власти. Таким образом, экономический кризис 
в Югославии имел ярко выраженный политико-идеологический контекст.

Различными в наших странах были и социо-психологические послед-
ствия экономического кризиса. В СССР не было эпохи титовского «про-
цветания» 70-х гг. и переход был не столь резкий: от скудной и «дефицит-
ной» жизни к снабжению «по талонам». В нашей стране, что тоже свое-
образно, общественно признанным становится тезис «не тот социализм 
построили!», лозунг – «больше социализма»! Эгалитаризм масс отверга-
ет номенклатурную элиту с её привилегиями, но поиск альтернативы (мо-
жет быть за исключением населения прибалтийских республик) не выходит 
пока за рамки социалистической парадигмы. В СФРЮ, которая гордилась 
своей «несоветской» моделью самоуправленческого социализма, а голо-
да в кризисные 80-е не было, экономический кризис привел к глубочай-
шему идеологическому кризису, поиску несоциалистической альтернати-
вы (и она была найдена в националистическом дискурсе). В свою очередь, 
эгалитаризм массового сознания привел также к росту межреспубликан-
ских противоречий, т.к. жители северо-западных республик считали себя 
заложниками слаборазвитых республик. В СФРЮ, тем самым, экономиче-
ский кризис был равносилен не столько экономической, сколько идеологи-
ческой катастрофе.

Распаду двух государств предшествовал глубокий идейно-политический 
кризис и распад несущих конструкций многонациональных государств – их 
коммунистических партий. Если в случае с СКЮ её распад имеет чётко 
определенную дату – XIV съезд СКЮ (январь 1990 г.), то в случае с КПСС 
процесс распада принял затяжной и во многом латентный характер. Он на-
чался с безуспешной горбачёвской чистки партаппарата в середине 80-х, 
стал очевиден в результате решений XIX партконференции и образования 
консервативно-патриотической «полозковской» КПРФ. Наконец, стал об-
вальным в результате «суверенизации» республиканских парторганизаций, 
массового выхода из партии и становления многопартийности в 1990-1991 
гг. В том и в другом случае кризис партии имел глубокие идеологические 
причины и во многом определялся качеством той политической элиты, ко-
торая рекрутируется во власть в 80-е гг.

Её характерной общей чертой была амбивалентность. Она оформи-
лась как категорический императив в результате политических чисток 
(СФРЮ в 1971-1972 гг. с Хорватии до Сербии, а в СССР после событий в 
Чехословакии, «зачисток» в научно-исследовательских институтах и выс-
шей школе, а также массового преследования «диссидентов» в 70-е гг.). 
Их время пришло в начале 80-х гг. с концом эпохи геронтократии. Разни-
ца в том, что в Югославии эта новая генерация политиков очень быстро 



екатерина Волкова250

трансформируется в т.н. «этнократические республиканские кланы»9. 
Именно новая этнократическая республиканская элита воспользовалась 
идеологией национализма как элитным ресурсом.

В СССР с концом геронтократии ей на смену идет меритократия, но 
именно они – представители партократов-технократов – оказались неспо-
собными сформулировать новый идеологический дискурс, оставаясь в пле-
ну традиционной парадигмы «улучшенного социализма». 

СССР и СФРЮ по своему характеру можно отнести к категории ав-
торитарных государств. Поэтому в процессе их распада большая роль объ-
ективно принадлежала личностному фактору. Центральным действующими 
лицами в процессе распада в СФРЮ были С. Милошевич, М. Кучан, Ф. Туд-
жман, А. Изетбегович; в СССР – М. Горбачев, Б. Ельцин, Кравчук, Н. На-
зарбаев. Но на практике феномен авторитаризма в обоих случаях во мно-
гом разнится. В Югославии длительный период пребывания у власти И.Б. 
Тито создал парадоксальную ситуацию, когда появление нового Тито было 
вне интересов политических элит, оно блокировалось Конституцией 1974 
г. (принцип коллективного руководства, ежегодная ротация председателя 
президиума СФРЮ). Кроме того, принцип формирования самого Прези-
диума на основе представительства каждого из субъектов федерации объек-
тивно препятствовал кристаллизации одной личности в качестве признан-
ного авторитета. Несмотря на то, что массой все больше овладевала идея 
«второго Тито», на федеральном уровне это было невозможно. Мог поя-
виться только новый «республиканский» Тито. Что и произошло с С. Ми-
лошевичем в Сербии и Ф. Туджманом в Хорватии. Но от республиканско-
го Тито требовалось уже не использование общеюгославской темы, а сугу-
бо националистический дискурс. 

В СССР ситуация серьёзно отличалась: длительный период «застоя», 
а затем «гонки гробов» в начале 80-х, привел к катастрофической дискре-
дитации роли лидера. Поэтому поиск лидера тоже, как и случае с Югосла-
вией, опустился на республиканский и областной уровень, но в иной пло-
скости: насколько этот лидер способен отстоять общие интересы полити-
ческой элиты внутри федерального центра. Именно в этот момент началось 
стремительное восхождение Б.Н. Ельцина – типичного представителя реги-
ональной партийной технократии. 

Наконец, важнейшую роль в том, что судьбы двух стран в 1991 г. ради-
кально разошлись, сыграла диаметрально противоположная роль федераль-
ного центра. Кажущееся совпадение заключается в том, что и в СФРЮ, и в 
СССР федеральный центр выступал как централистская сила, стремящаяся 

9 Волков В.К. Этнократия – непредвиденный феномен посттоталитарного мира / 
В.К.Волков. // Политические исследования. 1993, № 2, 40-49.
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к сохранению федерации, допуская ее трансформацию. В обоих случаях фе-
деральный центр искал пути мирного сохранения федерации через перего-
воры (Новоогаревский процесс и переговоры внутри Президиума СФРЮ, 
а затем шести президентов югославских республик весной – летом 1991 г.). 
Шел поиск вариантов силового «удержания» сепаратистских сил в респу-
бликах, обсуждались возможности военного переворота. В случае с Югосла-
вией это привело к прямым попыткам военным путем удержать Словению и 
Хорватию. В июне 1991 г. Югославия опрокинулась в десятилетие кровавых 
гражданских войн. В случае с СССР путч в августе 1991 г. поставил стра-
ну на грань вооруженного конфликта. И здесь со всей очевидностью проя-
вилась разница в положении федерального центра. В Югославии федераль-
ный центр был фактически узурпирован сербским республиканским руко-
водством, и ситуация трансформировалось в вооруженное противостояние 
Сербия – сепаратистские республики.

В случае с СССР федеральный центр не имел прочной опоры на респу-
бликанском уровне, ему противостояло, в первую очередь, российское ру-
ководство; оно встало на пути попыток центра к силовому удержания ре-
спублик (события в Баку, в Тбилиси, в Вильнюсе в январе 1991 г.), а затем 
сорвало путч. Именно недооценка инициаторами переворота существова-
ния в Москве второго центра власти, независимого и даже соперничавшего 
с властью Горбачева стало источником провала заговорщиков10.

В итоге, безусловно, можно говорить о схожести процессов распада 
Югославии и Советского Союза. По сути, в нашей стране события могли пой-
ти по гораздо более трагическому пути. Тем не менее, кажется преувеличени-
ем говорить о потенциальной возможности повторения югославского сцена-
рия на постсоветском пространстве. На это можно привести, как минимум, 
три аргумента. Во-первых, национализм в стремительно распадающихся феде-
рациях имел совершено различный характер. Югославия была искусственным 
образованием, составленным из наций и этносов, веками враждовавших меж-
ду собой за одни и те же территории и испытывавших на себе влияние взаимо-
исключающих интересов различных «великих держав». Их объединение ста-
ло результатом не всеобщего желания, а необходимости, по принципу выбо-
ра меньшей из двух зол. Что касается Советского Союза, то нации, составля-
ющие его (за исключением, прибалтийских республик, справедливо отпущен-
ных малой кровью), на протяжении нескольких веков входили в одно государ-
ство; национализм не был острым и непримиримым и не проходил четко по 
линии «русские – другие народы». Вторым неоспоримым аргументом мож-
но считать незаинтересованность мирового сообщества в том, чтобы события  

10 Види: Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-1994: 
Пер. с ит. Хаустовой Л.Я. – М.: Междунар. отношения, 1996.
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в огромном государстве, обладающем ядерным оружием, пошли по непред-
сказуемому сценарию. В поддержку этого можно привести тот факт, что За-
пад (и США, и Европа) сделали после распада СССР все возможное, чтобы 
помочь сосредоточить ядерный потенциал, разбросанный между нескольки-
ми советскими республиками, в руках России. Кроме того, не существовало 
объективной необходимости «крушить» СССР: его геополитическое влия-
ние, его вес итак были изничтожены событиями конца 80-х гг. в Восточной 
Европе, распадом социалистического лагеря в целом. Именно югославская 
трагедия помогла в корне изменить и подход к международному праву и его 
реализации. И то, что это было основным ударом для будущей России во всем 
балканском конфликте, руководство РФ недопонимает до сих пор. Как раз 
югославские события впервые поставили на повестку дня вопрос о том, что 
важнее: право нации на самоопределение или территориальная целостность 
государства. Не имея возможности серьезно повлиять на урегулирование со-
бытий на постъюгославском пространстве, РФ не вписалась в эту новую си-
стему регулирования международных отношений. Во многом именно поэто-
му с начала 90-х гг. и до сегодняшнего дня Российской Федерации ничего не 
остается делать, кроме как пытаться разыгрывать в силу невеликих возможно-
стей «балканскую карту», с большим или меньшим успехом. Почему? 

Российская политика на Балканах в 90-е гг. ХХ века

Почти полвека основная доля ответственности за стабильность в этом 
регионе лежала на СССР. Российское руководство рассчитывало сохранить 
за посткоммунистической Россией статус мировой державы, которым до 
этого обладал Советский Союз. Но его правопреемнице оказалось не под 
силу ни воспрепятствовать подъему национализма в регионе, ни выступить 
в роли внешней силы, способной урегулировать региональные конфликты. 
Причин было несколько.

Во-первых, по объективным основаниям позиции РФ на Балканах не 
шли ни в какое сравнение с возможностями Российской империи или СССР.

Во-вторых, распад Советского Союза означал и изменение границ, в ре-
зультате чего Россия оказалась отодвинутой на сотни километров от Балкан. 

В-третьих, руководители ее внешней политики допустили существен-
ные субъективные ошибки.

И, наконец, в-четвертых, отечественные политики не были готовы при-
мириться с тем, что лидеры балканских, особенно славянских и «православ-
ных» стран, руководствуются не российскими политическими интересами, 
а интересами своих стран и народов либо личными соображениями. Сказа-
лось унаследованное с советских времен отношение к странам и народам 
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Юго-Восточной Европы: российское политическое сознание сопротивля-
лось признанию их самоценности, а в Балканах видели арену соперничества 
с Западом или, в лучшем случае, своеобразную буферную зону11. 

По этой причине в 90-е гг. ХХ века многие проблемы Кремль стремил-
ся решать не напрямую с балканскими странами, а путем переговоров с ве-
дущими державами-соперницами – США, Германией, Великобританией, 
Францией. Руководствуясь этим принципом, Москва пыталась конструи-
ровать на Балканском полуострове некие выгодные для себя межстрано-
вые комбинации вместо того, чтобы поддерживать регулярные и прагмати-
ческие дву- и многосторонние отношения. Одновременно она, игнорируя 
долгую историю межэтнических конфликтов, априорно рассматривала до-
пустимость ненасильственных этнотерриториальных изменений на Балка-
нах (примером является позиция Россия в вопросе о статусе Косова). Та-
кой подход неизбежно вел к тактическим и стратегическим просчетам, как в 
отношении собственно югославского конфликта, так и в формате выстраи-
вания российско-европейских и российско-американских отношений. По-
добный расклад лишь свидетельствует о том, что Россия как государство в 
тот период не имело никаких конкретных политических целей на Балкан-
ском полуострове и, тем более, какой-то вполне определенной стратегии. 
Ее действия, связанные с поддержкой преимущественно сербских интере-
сов, были вызваны скорее необходимостью принимать участие в междуна-
родных инициативах и тем самым хотя бы чисто формально не исчезнуть с 
международной арены. Общий итог балканской политики России в 90-е гг. 
настолько неудовлетворителен, что можно с полным основанием говорить 
об утрате ею рычагов влияния на полуострове к началу 2000-х гг. 

Начало ХХI века явно символизировало усиление российских пози-
ций на Балканах, но связано ли оно с обретением стратегии или политиче-
ских целей в регионе, или это трансформировавшаяся политика разыгры-
вания «балканской карты», имевшая место на протяжении всей истории 
российско-сербских и российско-балканских отношений и ставшая особен-
но очевидной в конце ХХ века?

Современные российско-сербские отношения

В первое десятилетие ХХI века страны Юго-Восточной Европы в каче-
стве главного внешнеполитического приоритета выбрали курс на европей-
скую интеграцию: практически все они стали либо полноправными членами 
НАТО, либо заключили с альянсом соглашения о партнерстве. В 2004 году 

11 Види: Романенко С., Улунян А. Балканская политика 90-х годов: в поисках смысла// 
Pro et Contra, Т.6, №4, 2011.
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Словения, в 2007 году Болгария и Румыния стали членами ЕС, с июля 2013 
года участником этой организации станет Хорватия (за вступление хорваты 
проголосовали на референдуме 21 января 2012 года). Черногория, Македо-
ния, Албания имеют статусы кандидата. Сербия этот статус получила 1 мар-
та 2012 года. Этот основной фактор внешней политики постъюгославских 
государств Россия не может не учитывать. Практически потеряв огромные 
для себя рынки с вступлением в ЕС стран Центральной и Восточной Евро-
пы в 2004 – 2007 гг., увлеченная гораздо больше противодействию расшире-
нию НАТО на Восток, чем этим фактом, Россия опомнилась слишком позд-
но для того, чтобы реально воплотить свои интересы на этом пространстве. 
Поэтому регионом, где это сотрудничество могло бы приобрести реальные 
очертания и оказаться проводником гармонизации отношений с ЕС, ста-
ли Западные Балканы. К пониманию этого российское руководство пришло 
примерно к середине 2000-х. 

Нельзя, конечно, забывать, что Россия одной из первых поздравила с 
победой на президентских выборах 24 сентября 2000 г. в Сербии Воисла-
ва Коштуницу, кандидата от объединенной Демократической оппозиции 
Сербии. В целом визит министра иностранных дел России Сергея Лавро-
ва в Белград 6 октября 2000 года значительно способствовал мирному вы-
ходу из политического кризиса. Но Россия с того момента и до сегодняш-
него дня ни разу открыто не персонифицировала свои предпочтения сре-
ди политических элит бывших югославских республик. Единственным при-
мером явного выражения собственной политической позиции является во-
прос о статусе Косова. При этом нужно отметить, что, как и в начале 90-х 
гг., такая позиция официальной Москвы в действительности, как показы-
вает реальная политика, не направлена на достижение какого-то конкрет-
ного результата, а является своего рода «внешнеполитическим посылом» 
партнерам на международной и очень далекой от Балкан арене. По образ-
ному выражению одного из российских ученых, сотрудника белградского 
Института новой истории, Алексея Тимофеева, «в 90-х это послание зву-
чало как «мы за мир любой ценой», сегодня «мир, но было бы неплохо, 
чтоб вы нас уважали»12.

С начала 2000-х гг. Россия делает ставку на развитие экономических 
отношений. Первоначально, еще на этапе существования федеративного 
сербско-черногорского государства, эти проекты преимущественно носи-
ли характер частных бизнес-инвестиций и не имели официальной поддерж-
ки на государственном уровне. «При Путине стало меньше романтизма 
и больше бизнеса», — заявил накануне переговоров с Е.М. Примаковым  

12 Aleksej Timofejev, „Mitovi o Rusiji i dinamika razvoja ruskih spoljnopolitičkih odnosa na 
Zapadnom Balkanu“ // Оdnosi Rusije i Srbije na pocetku XXI veka. – Beograd, ISAC fond, 
2010, str. 23.
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(в то время Председателя Торгово-промышленной палаты РФ) президент 
Сербской торговой палаты Слободан Милосавлевич13. За несколько лет рус-
ский капитал активно позиционировал себя в части сербской национальной 
экономики. «Беопетрол», вторая по значению нефтедобывающая компания 
страны, была выкуплена российским гигантом «Лукойл». «Мидленд», ин-
вестиционный фонд с российским капиталом, офис которого располагает-
ся в Лондоне, приобрел «Карнекс» (главный мясоперерабатывающий ком-
бинат страны), сеть ресторанов «Стари Град» и часть порта Панчево на Ду-
нае. Вложение капитала в Панчево, кроме всего прочего, позволило России 
контролировать поток товаров, транспортируемых по Дунаю, в частности из 
Украины. Еще один инвестиционный фонд с российским капиталом, «Сол-
форд», зарегистрированный на Гибралтаре, взял под свой контроль пред-
приятия по производству молока и кондитерских изделий. Общий товароо-
борот между СиЧ и Россией в 2004 г. составил порядка 1,5 млрд. долларов14.

Активно начало развиваться сотрудничество России и Сербии и Черно-
гории и на региональном уровне. Так, Москва участвовала в реконструкции 
Нового Белграда, развитии гостиничного бизнеса на Адриатическом побе-
режье Черногории и т.п. Кроме того, Москва поставляла в Сербию и Чер-
ногорию машино-техническое оборудование, двигатели, силовые установ-
ки и медь, получая взамен пластмассовые изделия, продукты питания, лекар-
ственные средства, электрические машины.

С середины 2000-х гг. в российско-сербском экономическом диало-
ге первостепенное место начинает занимать энергетический сектор. Но не 
стоит упускать из вида, что и эти проекты не имеют своей целью достиже-
ние определенных результатов конкретно в регионе, несмотря на всю их 
институциональную поддержку и реальное значение для балканских госу-
дарств. Проекты в энергетической сфере имеют своей целью реализацию 
политических и экономических интересов России в Европейском Союзе. 
При этом, оглядываясь на весь регион, не стоит выделять Сербию как аб-
солютно приоритетного партнера. В этом отношении РФ имеет примерно 
одинаково развитые и конструктивные отношения со всеми государства-
ми Западных Балкан. Доказательством тому служат гораздо более развитые 
экономические отношения с Черногорией, ее благоприятный инвестици-
онный климат. Хорватия в процессе присоединения к ЕС признала своих 
граждан российского происхождения официальным национальным мень-
шинством со всеми вытекающими из этого правами. Соответственно, Сер-
бия является лишь составным элементом при построении отношений меж-
ду Россией и Западными Балканами.

13 Ласер И. Русские возвращаются в Сербию // http://www.inopressa.ru/edition/lefigaro
14 Путин: в этом году товарооборот с Сербией и Черногорией достигнет 2 млрд. долла-

ров // http://www.newsru.com/finance/15nov2005/serb_save.html
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Серьезную роль в трансформации российско-сербских отношений и 
отношений Сербии со странами-членами Европейского Союза сыграл кри-
зис 2006 года, связанный с отделением Черногории и прекращением суще-
ствования федеративного сербско-черногорского государства. Это автома-
тически подняло на поверхность косовскую проблему, в процессе решения 
которой отношения с Европейским Союзом зашли в тупик, а Россия высту-
пила, казалось, единственным последовательным защитником стандартов 
международного права и интересов Сербии. В 2008 году демократическое 
руководство Республики Сербии накануне выборов смогло на время ниве-
лировать эту сложность. Впервые за много лет Борису Тадичу и его сорат-
никам удалось соединить и в сербском национальном сознании, и в полити-
ческой тактике принцип «мы и Запад, и Восток», «мы и с Европой, и с Рос-
сией». Накануне выборов Б. Тадич подписал с ЕС Соглашение и стабили-
зации и присоединении и Нефтегазовое соглашение с Россией. Казалось, 
что именно такой выбор принесет долговременную стабильность в отно-
шения между Сербией и ЕС, рационализм в восприятие России в Сербии. 
Что в итоге это может положительно повлиять на развитие трехсторонних 
российско-сербско-европейских отношений15.

25 января 2008 года в Москве было подписано Соглашение между Пра-
вительством Сербии и Правительством Российской Федерации в области 
нефте- и газовой промышленности. Сербия ратифицировала его в сентябре 
2008 года, а вступил действие он в декабре того же года. Уже в начале 2009 
года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что обе 
стороны – и российская, и сербская – расположены к налаживанию страте-
гического партнерства в целом16. 

Отношения между Россией и Сербией в течение 2009 года действи-
тельно вышли на уровень, которого не было уже много десятилетий17. Со-
трудничество существует в промышленности, экономической и военно-
политической сферах. С Сербией был подписан договор о прокладке серб-
ской части газопровода «Южный поток»; «Нефтяная индустрия Сер-
бии» была фактически продана России (контрольный пакет акций получил 
«Газпром»), что, правда, вызвало крайне неоднозначные оценки в серб-
ском обществе и политических кругах; в подземном газохранилище «Ба-
натский Двор» были начаты работы по его качественной реконструкции. 
Все это, помимо, энергетических, несомненно, политические договоры. 

15 Види: Волкова Е. Г. Еще один путь в Европу: от нерушимой Югославии и неделимой 
Сербии. – Екатеринбург, 2011. 212 с.

16 Заявления для прессы по итогам российско-сербских переговоров. 24 декабря 2008 
года // http://kremlin.ru/transcripts/2599

17 Заявления для прессы по итогам российско-сербских переговоров. 20 октября 2009 
года. // http://news.kremlin.ru/transcripts/5782



Од распада до модернизације. Питање о модернима руско-српским односима 257

Посредством этих соглашений реализуются не только сербские, но и мно-
гие российские интересы. К ним можно отнести и то, что список товаров, 
не подлежащих обложению налогами или ввозимых по невысоким налого-
вым ставкам, значительно расширился с подписанием дополнительных со-
глашений к Договору о свободной торговле. Помимо «Банка Москвы», 
имеющего серьезные активы в Сербии, а также собственное здание в са-
мом центре Белграда возле гостиницы «Москва», ожидается приход и дру-
гих российских банков в Сербию, например, «Газпромбанка». Это, несо-
мненно, усилит российский бизнес в Сербии18. 

Тем не менее, для того, чтобы партнерство России и Сербии стало дей-
ствительно стратегическим, и было выгодно обеим сторонам, необходимо 
выработать не только тактику – поддержку по вопросу Косова, торговлю 
или инвестиции, – но и стратегию. С выработкой последней дела обстоят 
не лучшим образом. 

Совокупно сегодняшнее партнерство можно разделить на три сфе-
ры: российская поддержка сербской позиции по косовскому вопросу; ко-
ординация позиций обеих стран по различным международным инициати-
вам; стабильная реализация энергетических проектов (распределение сфер 
сотрудничества заимствовано у Жарко Петровича, статья «Российско-
сербской стратегическое партнерство). Стоит рассмотреть, почему на се-
годняшний день эти привлекательные сферы вряд ли могут стать основой 
реальной стратегии.

Вопрос Косова

С самого начала кризиса в Косове Российская Федерация выступала с 
позиции ведения переговоров вплоть до нахождения сторонами взаимопри-
емлемого компромисса, независимо от того, сколько времени на это потре-
буется. Провозглашение независимости Косова в одностороннем поряд-
ке 17 февраля 2008 года и последовало потому, что невозможность добить-
ся одобрения этих действий в Совете Безопасности ООН стала очевидной. 
Кремль последовательно поддерживал политику Сербии по отстаиванию 
принципа территориальной целостности и суверенитета Сербии19. При 
этом Сербия и сербы зачастую воспринимали тогда и воспринимают сейчас 
ее как защиту сербских интересов. Это, как показали дальнейшие события,  

18 Petrović Žarko: „Rusko-srpsko strateško partnerstvo: sadržina i domašaj“ // Odnosi Rusije 
i Srbije na početku XXI veka. – Beograd, ISAC fond. 2010, 27-28.

19 Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова сербской газете „Вечер-
ние новости“, 1 ноября 2011 года // http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/C54FD02DAB0
948654425793B0038181D
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не было целью российских политиков и дипломатов. Российская полити-
ка, по мнению Жарко Петровича, совершенно ясна: Россия поддержива-
ет принцип суверенитета и территориальной целостности, а не Сербию 
как государство. Отстаивая этот принцип, Россия поддерживает сегод-
няшнюю сербскую политику в отношении статуса Косова, а не обороня-
ет Сербию. Сложно себе представить, чтобы Россия поддержала хоть в 
какой-то мере Сербию, соберись та силой отстаивать территориальную 
целостность Косова20. 

Подтверждением правоты сербского исследователя может служить не-
давняя ситуация с запросом о предоставлении гражданства 20.000 косов-
ских сербов. На эту неоднозначную просьбу Россия после почти двухне-
дельного молчания 2 декабря 2011 года ответила отказом, сославшись на 
то, что по закону такой шаг невозможен21. 

Вторым безусловным доказательством того, что, используя аргумент 
Косова, Россия в действительности, с одной стороны, пытается снизить 
конфликтный с Европой потенциал в зоне своих непосредственных инте-
ресов – на постсоветском пространстве, а с другой стороны, использует для 
реализации своих целей в качестве рассчитывающего на уважение между-
народного игрока, является известный грузино-осетинский конфликт авгу-
ста 2008 года. Фактически Россия признала независимость Абхазии и Юж-
ной Осетии, руководствуясь теми же принципами, что и США и ЕС в во-
просе о независимости Косова. И тот, и другой, в силу исторических, по-
литических и иных причин, оказались уникальными случаями, требующи-
ми особого подхода. В итоге – и это является главным следствием для воз-
можности стратегического развития российско-сербских отношений – РФ 
еще сильнее запутала проблему эффективности современного международ-
ного права. Еще одно нарушение принципов Заключительного Хельсин-
ского акта 1975 года, что произошло в случае с признанием независимо-
сти Южной Осетии и Абхазии, несомненно, свидетельствует о том, что во-
прос статуса Косова в сербском представлении вряд ли будет когда-то ре-
шен. Россия предполагает, что независимость Косова от Сербии, как и лю-
бой другой подобный сюжет, возможна при соблюдении соответствующих 
условий, юридически закрепленных в международном праве. Это означает 
то, что РФ поддерживает сегодняшнюю сербскую позицию, выраженную 
в формуле «никогда не признаем независимое Косово» до того момента, 
пока новые правила игры на международной арене, с учетом интересов Рос-
сийской Федерации, не будут введены в действие. Это может произойти как  

20 Petrović Žarko, 28.
21 Косовским сербам отказали в российском гражданстве// http://www.km.ru/v-

rossii/2011/12/02/situatsiya-vokrug-kosovo/kosovskim-serbam-otkazali-v-rossiiskom-
grazhdanstve
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с участием сербов – и это был бы идеальный вариант для российско-
сербских отношений, – так и без участия сербской стороны. 

Тем не менее, несмотря на явное несовпадение интересов в стратеги-
ческом плане на сегодняшний день, отдельные акции России – вербальная 
поддержка или отправка колонны с гуманитарной помощью в Косово в де-
кабре 2011 года – вызывают явное одобрение населения и укрепляет влия-
ние радикальной политической оппозиции в Белграде, в очередной раз ак-
туализируя представление о том, что «Россия защищает интересы Сербии 
больше, чем сами сербы».

Согласованная позиция на международной арене

На сегодняшний день, таких вопросов объективно немного, и подоб-
ное стратегическое сотрудничество возможно лишь гипотетически. Это, 
главным образом, обоюдное негативное отношение к вопросам расшире-
ния НАТО и поддержка сербской стороной российской инициативы конца 
2008 года о подписании нового договора о безопасности в Европе. 

Что касается первого вопроса, то здесь ситуация очень неоднозначна. С 
одной стороны, учитывая горький опыт НАТО в Югославии, сложно себе 
представить, что в ближайшее время Сербия на официальном уровне заявит 
о желании стать членом Альянса. Вместе с тем, еще в 2005 года она присо-
единилась к программе «Партнерство ради мира». Все страны по периме-
тру Сербии являются членами НАТО или открыто стремятся в эту органи-
зацию. Учитывая, что этот блок военно-политический, а ситуация на Балка-
нах в смысле безопасности никогда не была стабильной, вряд ли возможно, 
чтобы в долговременной перспективе Сербия оставалась не включенной в 
это блок. Когда «в интервью газете «Пресса» 9 января 2010 года сербский 
министр обороны Драган Шутановац провел параллель между европейский 
системой ценностей и евроатлантической системой безопасности, на офи-
циальном уровне Россия отреагировала негативно. Свою негативную по-
зицию выразили как Сергей Лавров, так и Константин Косачев, а Дмитрий 
Рогозин вообще связал этот вопрос с российской поддержкой непризнания 
независимого Косова»22. 

Если рассуждать относительно договора о новой европейской безо-
пасности, то и здесь Сербия открыто не поддержала Россию, хотя в рамках 
двухсторонних встреч выражала свое позитивное отношение к реализации 
подобного проекта. 

Все это говорит о том, что Сербия – и это очевидно – не обладает сво-
бодой политического маневра на европейской арене. Соответственно, она 

22 Petrović Žarko, 7.



екатерина Волкова260

не может стать для России безоговорочным союзником на международной 
или, хотя бы, европейской сцене. А это один из ключевых моментов для лю-
бого стратегического партнерства. 

Энергетическое сотрудничество

Энергетическое сотрудничество, как было уже сказано выше, началось 
с продажи «Беопетрола» компании «Лукойл» уже в 2000 году. Почти де-
сятилетие спустя российское руководство начало проект, связанный с про-
кладкой альтернативных путей доставки газа в Европу. 

В декабре 2008 года в Москве президент Сербии Борис Тадич и рос-
сийский президент Дмитрий Медведев подписали договор о продаже «Газ-
прому» контрольного пакета акций компании «Нефтяная индустрия Сер-
бии», крупнейшей энергетической компании Сербии. А через год в октя-
бре 2009 г. во время визита президента РФ Д. Медведева в Белград был под-
писан пакет экономических соглашений, в том числе о строительстве серб-
ского участка газопровода «Южный поток». В соответствии с соглашени-
ем Сербия получила порядка 1 млрд. евро на развитие инфраструктуры. По 
словам Сергея Шойгу она постепенно превращается в «энергетический 
узел Балкан». Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в 
области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения сти-
хийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их последствий, о со-
трудничестве МВД двух стран, о межпарламентском сотрудничестве между 
ГД РФ и Народной скупщиной Сербии, а также программа в области куль-
туры, образования, науки, спорта и молодежной политики между прави-
тельствами Сербии и России на 2009-2011 гг.23

Следующим серьезным шагом для реализации проекта был визит В. Пу-
тина в Словению и Сербию 23-24 марта 2011 года. Накануне его приезда 
Россия была официально провозглашена одним из четырех приоритетов 
сербской внешней политики – наряду с США, ЕС и Китаем. По итогам этих 
переговоров были подписаны соглашения в сфере научно-технического со-
трудничества, туризма, автомобильного транспорта. В. Путин заявил о том, 
что Россия предоставит Сербии очередной кредит размером 800 млн. дол-
ларов, а «Южный поток» будет реализован в срок – то есть до 2015 года24.

В то же время ключевой для развития отношений с Сербией и Балка-
нами проект необходимо воспринимать реалистично, без лишних иллюзий. 

23 Документы, подписанные по итогам российско-сербских переговоров на высшем 
уровне. 20 октября 2009 года//http://news.kremlin.ru/ref_notes/348

24 Сербские маневры премьера Путина // http://www.inosmi.ru/europe/20110324/
167689845.html
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Европейский Союз, один из основных приоритетов внешней политики Сер-
бии, стремится диверсифицировать пути поставки газа на свои территории. 
Предпринимает различные шаги – пусть не всегда выгодные для себя и сво-
его европейского бизнеса, – чтобы снизить зависимость от поставок рос-
сийского газа. Не секрет, что конкурирующие с «Южным потоком» про-
екты – это Nabucco и Южный коридор. Кроме того, 3 марта 2011 года был 
введен в действие «Третий энергетический пакет», исключающий моно-
польный контроль поставщика над транспортными сетями и открывающий 
газопроводы, пересекающие межгосударственные границы, для газа других 
поставщиков. Понятно, что этот шаг наносит серьезный удар по основно-
му поставщику газа в Европу – России. Несмотря на все попытки урегули-
ровать этот вопрос с ЕС в рамках переговорного процесса в течение всего 
2011 года, никаких определенных результатов российскому руководству до-
стичь не удается. И последний саммит Россия-ЕС в Брюсселе 15-16 декабря 
2011 года, кроме совместных заявлений о необходимости согласовать пози-
ции в энергетической сфере, ничего не принес. В этом смысле сербская сто-
рона должна учитывать, что, приближаясь к ЕС, независимо от своих вну-
тренних желаний, она будет вынуждена играть по европейским правилам. 
В этом смысле все энергетические отношения с Россией должны быть вы-
строены в рамках европейского законодательства. Этот пункт, в свою оче-
редь, мог бы стать основной для сближения и по линии Сербия-ЕС, и по 
линии Россия-ЕС. Другие балканские участники проекта «Южный поток» 
уже получили либо статус кандидата, либо являются членами ЕС, поэтому 
положение Сербии, которая не является даже кандидатом, в этом смысле 
нельзя сравнивать с другими. В рамках отношений Россия – ЕС этот факт 
открывает окно возможностей для согласования позиций в энергетической 
сфере. Этим России необходимо воспользоваться. 

Вот уже двадцать лет с момента распада две страны – Сербия и Рос-
сия – кружат в лабиринтах модернизации. Ни одна из воплощенных за 
это время политических комбинаций не удовлетворяет интересам боль-
шинства населения; экономическая система кажется эффективной лишь 
на первый взгляд. На поверку оказывается, что без внешней поддержки 
(в случае с Сербией) или мощного государственного стимулирования 
(в российском варианте) она функционировать не в состоянии. Это не-
избежно ведет к популяризации националистического дискурса. И для 
России, и для Сербии этот процесс закономерный. Россия не может и 
не должна смириться с ролью внешнеполитического игрока уровня сред-
нестатистического европейского государства. Это непозволительно ни с 
оглядкой на историю, несоизмеримо и с масштабом занимаемой террито-
рии. Даже самые ярые демократы начала 90-х гг., на словах говоря о том, 
что Россия утратила мировой статус и должна с этим смириться, в своих 
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реальных политических действиях выступали с позиции России как рав-
новеликой США и Европе державы. 

Для сербов абсолютное национальное унижение, которому они подвер-
глись в последние двадцать лет отчасти в силу собственных амбиций и твер-
долобости, отчасти из-за существования «двойных стандартов», также не-
допустимо.

Тем не менее, даже консерваторы, которые имеют серьезные пози-
ции как в России, так и в Сербии и большие шансы одержать победу на вы-
борах 2012 года, однозначно выступают за модернизацию. Сложное, про-
тиворечивое, почти нереализуемое стремление. В чем заключается оно 
для российско-сербских отношений? Ответ прост. В том, что российско-
сербские отношения должны и могут открыть новые пути для России и 
для Сербии, а не изолировать их от остального мира, не противопоставить 
ему. Этот вариант возможен только при выстраивании гармоничных отно-
шений, по крайней мере, в треугольнике Россия – Сербия – Европейский 
Союз. Для Сербии это означает формулу «в Европу с Россией», для Рос-
сии – «к Европе через балканский диалог», для Европы – «к собственной 
безопасности – в сотрудничестве с Россией».
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Др Екатерина ВОЛКОВА

ОД РАСПАДА ДО МОДЕРНИЗАЦИЈЕ. ПИТАЊЕ  
О МОДЕРНИМ РУСКО-СРПСКИМ ОДНОСИМА

Резиме

Русија је увек имала велики утицај на балканске народе. Истовремено, бал-
кански народи и Србија, као део Балкана, увек су користили Русију са циљем да 
остваре што је могуће већу властиту добит. Ово значи да се блискост и срод-
ност народа и њихова међусобна перцепција као две братске нације никада 
нису подударале са реалном званичном политиком две државе, где ирационал-
ност никада није постојала. Али, ипак, братство су политичари увек наглаша-
вали у тешким временима за српски народ. Оно је довело до настанка једног 
врло познатог (без обзира на његову нетачност) народног израза „Русија прати 
српске интересе више него сами Срби“. Са једне стране, благонаклон однос два 
народа, сродност културе, вере, језика, стварају невероватно добре услове за 
развој стратешких односа. Са друге стране, управо ови субјективни фактори, 
ирационалност и нереалистична перцепција политичких и економских инте-
реса ове две земље, ометају стварање конструктивних односа, заједничке по-
литике, и, штавише, модела унутрашње модернизације две државе. Последњи 
фактор је најбитнији за развој и присутство Русије и Србије на међународној и 
европској сцени у XXI столећу. 

Кључне речи: руско-српски односи, модернизација, Косово, енергетска 
сфера, распад СССР-а и СФРЈ.

Рад је предат 30. марта 2012. године, а након позитивног мишљења рецензената, 
одлуком одговорног уредника „Баштине“ одобрен за штампу.



Др Ср ђан СЛО ВИћ*

КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈА И ПРО БЛЕМ  
БЕЗ БЕД НО СТИ ЗА ВРЕ МЕ ПР ВОГ  

СВЕТ СКОГ РА ТА**

Ап стракт: Без бед но сни иден ти тет Ко со ва и Ме то хи је се у овом пе-
ри о ду раз ви јао бор бом из ме ђу срп ског и ал бан ског ста нов ни штва, Аустро-
у гар ске, Бу гар ске и Ита ли је. Бор ба је и да ље би ла су штин ско обе леж је овог 
иден ти те та. У то вре ме се ни је мо гло го во ри ти о ме ђу на род ним ин те гра-
ци ја ма или о по себ ним ви до ви ма без бед но сти – со ци јал ној, еко ном ској, 
кул тур ној, и др. Ми ли тар ни аспект без бед но сти је био пре до ми нан тан. О 
члан ству у не кој ме ђу на род ној ор га ни за ци ји се мо гло го во ри ти тек по сле 
за вр шет ка ра та. Мул ти ет нич ност, на ко јој уве ли ко ин си сти ра ме ђу на род на 
за јед ни ца на кон ин тер вен ци је НА ТО-а 1999. го ди не, та ко ђе је би ла при-
сут на и у по чет ним го ди на ма Пр вог свет ског ра та. Ме ђу тим, њу је по че ла 
да ка рак те ри ше до ми на ци ја ве ћин ског или моћ ни јег ста нов ни штва, што ће 
би ти обе леж је од но са из ме ђу Ал ба на ца и Ср ба све до кра ја XX ве ка. 

Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, Ал ба ни ја, ве ли ке си ле, раз гра ни че ње, 
Пр ви свет ски рат, оку па ци ја. 

Свет ска по ли ти ка, Бал кан и Ста ра Ср би ја  
уочи Пр вог свет ског ра та

Ста ње на Ко со ву и Ме то хи ји уочи и то ком Пр вог свет ског ра та би ло 
је ха о тич но и са из ме ша ним ста нов ни штвом – Ал бан ци ма, Му сли ма ни ма и 
Ср би ма. Ова ква си ту а ци ја ни је би ла нео че ки ва на, јер се на кон Лон дон ске 

УДК 94(497.115)”1914/1918”

* На уч ни са рад ник Ин сти ту та за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић, in sti tut.skp@
gmail.com 

** Рад је ра ђен 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. 
број 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. 32, 2012
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кон фе рен ци је још увек ни су утвр ди ле гра ни це но во ство ре не др жа ве Ал-
ба ни је. Шта ви ше, у но во фор ми ра ним обла сти ма је би ло от по ра, по себ но 
при ли ком раз о ру жа ва ња ста нов ни штва. До шло је до од мет ни штва, ка чач-
ких ак ци ја, на пу шта ња те ри то ри ја и но вих упа да. Му сли ман ско и ал бан ско 
ста нов ни штво ни је да ло не ки до при нос по бе ди у Дру гом бал кан ском ра ту, 
већ се опре де ли ло за от пор. Ср би су, са сво је стра не, у знак ре ван ша вр ши-
ли број но пре во ђе ње му сли ман ског жи вља у пра во слав ну ве ру, услед че га је 
до ла зи ло до ма сов ног еми гри ра ња. По че ло је и по је ди нач но до се ља ва ње си-
ро ма шних по ро ди ца из дру гих кра је ва, али је то пре се као Пр ви свет ски рат. 
Већ се у овом пе ри о ду ви де ло ко ли ко ће те шко би ти обра зо ва ти ста бил но 
мул ти ет нич ко дру штво на овом под руч ју. Овај про блем по сто ји и сто го ди-
на на кон обра зо ва ња не за ви сне др жа ве Ал ба ни је. 

Ста ра Ср би ја1 је би ла зе мља „нај ве ће анар хи је и на си ља, не са мо на Бал-
кан ском по лу о стр ву но мо жда је дин стве на у све ту“. У пе ри о ду од 1900-1912. 
го ди не ал бан ски ко ло ни сти су на сил но до се ља ва ни, а Ср би про те ри ва ни. У 
Ср би ји је од 1876. го ди не би ло око 150.000 Ср ба ко ји „има ју та пи је од сво-
јих зе ма ља“, жи ве знат ним де лом на те рет срп ске вла де и „че ка ју тре ну так 
да за у зму опет сво ју имо ви ну“2. Цви јић је же лео да ука же на те жак по ло жај 
срп ског ста нов ни штва у Ста рој Ср би ји, где су Ср би жи ве ли у те шким усло-
ви ма чи тлуч ког си сте ма, под врг ну ти на си љи ма и оси ро ма ше њу, исла ми за ци-
ји и, јед ном ре чи, од на ро ђи ва њу; угро же ни су им цр ква и шко ле, ни су им се 
при зна ва ла ни пра ва за га ран то ва на сул тан ским фер ма ни ма, ни ти од мла до-
тур ских вла сти. Ова ква си ту а ци ја ће би ти про ме ње на то ком Пр вог свет ског 
ра та, где ће Ср би има ти шан се да се осло бо де по тла че ног по ло жа ја. 

Цр на Го ра је има ла успе ха у бал кан ским ра то ви ма. Она је у Пр вом бал-
кан ском ра ту за по се ла, а ка сни је и до би ла, бе ран ску, бје ло пољ ску, пље ваљ ску 
и ро жај ску област Сан џа ка, од но сно ста ре Ра шке, плав ско-гу сињ ску, пећ ку 
и ђа ко вич ку област Ме то хи је. Ус пе ла је да за у зме и Ска дар. Ср би ји су, ка ко 
је ре че но, при па ле ко сов ска и дру ге обла сти, оку пи ра ла је це лу сред њу Ал ба-
ни ју са Ел ба са ном, Ти ра ном, Ка ва јом и Ишми јем. Од го ва ра ју ћи на про тест 
са ве зни ка, Ср би ја је ис та кла да је та ме ра би ла по треб на услед за шти те по за-
ди не фрон та од аустриј ских ак ци ја пре ко ал бан ских че та, али је би ла при си-
ље на да огра ни чи оку па ци ју са мо на не ко ли ко стра те гиј ских та ча ка. Ср би ја је 
сво је тру пе по ву кла са тих та ча ка до кра ја ок то бра 1914. го ди не. 

1 Пре ма схва та њу Јо ва на Цви ји ћа, у Ста ру Ср би ју спа да ле су сле де ће обла сти: Но во-
па зар ски сан џак, Ко со во по ље, Ме то хи ја и не ке обла сти ју жно од Шар-пла ни не, са 
гра ни цом ко ја је од ре ђе на спо ра зу мом Ср би је и Бу гар ске (Охрид, Ве лес, Кри ва Па-
лан ка, ко ји су при па ли Бу гар ској). На да ље, пре ма схва та њу Јо ва на Цви ји ћа, та гра ни ца 
из ла зи уза ним по ја сом на Ја дран ско мо ре до Ска дра, Ље ша и, ве ро ват но, Дра ча. 

2 Јо ван Цви јић, „Бал кан ски рат и Ср би ја“, у ен гле ској вер зи ји: Re vi ew of Re vi ews , нов. 
1912, 11. 
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Не за ви сно од чи ње ни це да су ве ли ке си ле у Лон до ну 1913. го ди не 
утвр ди ле не у трал ност Ал ба ни је, ње на те ри то ри ја је у то ку Пр вог свет ског 
ра та по ста ла по при ште рат них деј ста ва. У је сен 1914. го ди не, Ита ли ја оку-
пи ра остр во Са се но и Ва ло ну, а Грч ка ју жну Ал ба ни ју, а ка сни је (1916) и 
Кор чу. У ле то 1915. го ди не тру пе Цр не Го ре за у зи ма ју део се вер не Ал ба-
ни је и Ска дар и срп ска вој ска ула зи у цен трал не де ло ве Ал ба ни је: Ти ра ну, 
Ел ба сан и Драч. 

Тај ним Лон дон ским уго во ром од 20. апри ла 1915. го ди не, ко ји је био 
усту пак Ита ли ји за ула зак у рат на стра ни си ла Ан тан те, Ита ли ји се усту-
па ју остр во Са се но, обе ћа ва Ва ло на са ши ро ким и ду бо ким за ле ђем, с тим 
што се Ита ли ја „не ће про ти ви ти по де ли се вер ног и ју жног де ла Ал ба ни је 
из ме ђу Ср би је, Цр не Го ре и Грч ке, ако то же ле Фран цу ска, Ве ли ка Бри та-
ни ја и Ру си ја“ (члан 7. уго во ра). Оста вља се мо гућ ност обра зо ва ња и јед не 
„не за ви сне му сли ман ске др жа ве Ал ба ни је“ са Дра чом као глав ним гра дом, 
а под про тек то ра том Ита ли је. Фран цу ска и Ен гле ска, као во де ће си ле Ан-
тан те, за др жа ле су пра во за се бе да за тра же де о бу Ал ба ни је из ме ђу Ср би је, 
Цр не Го ре и Грч ке, а Ита ли ја је обе ћа ла да се не ће ово ме про ти ви ти. Ср-
би ји и Цр ној Го ри ће би ти до де ље на ал бан ска оба ла до ушћа Дри ма и лу ка 
Шен Ђин (Св. Јо ван Ме до ван ски). Да кле, си ле Ан тан те ни су угро жа ва ле 
ин те гри тет Ср би је и Цр не Го ре, већ Цен трал не си ле, по себ но од тре нут ка 
ка да су у Ма кен зе но вој офан зи ви у је сен 1915. го ди не оку пи ра ле чи та ву 
Ср би ју и Цр ну Го ру3. 

Са ма Ал ба ни ја је то ком Пр вог свет ског ра та би ла у пот пу ној анар хи ји. 
Кнез Вид је био при мо ран да у је сен 1914. го ди не на пу сти зе мљу, а у њој 
но ми нал но пре ста је да по сто ји сва ка цен трал на власт. Зе мља се рас па да 
на шест де ло ва, под вла шћу раз ли чи тих ло кал них бар јак та ра, па ша, бе го ва 
и бив ших тур ских офи ци ра, ме ђу ко ји ма је та да био нај моћ ни ји Есад-па ша 
Топ та ни. Ка рак те ри стич но је на по ме ну ти да су све ове вла де има ле иза се бе 
не ку ве ли ку си лу или су сед ну зе мљу ко ја их је по др жа ва ла и фи нан си ра ла. 
Ал бан ско пи та ње ни је ре ше но Лон дон ском кон фе рен ци јом 1912-1913. го-
ди не, ма да су не ке од лу ке по ста ле од трај ног зна ча ја. По што раз гра ни че ње 
ни је спро ве де но до кра ја, Пр ви свет ски рат је Ал ба ни ју до че као без де фи ни-
тив но од ре ђе них и ме ђу на род но при зна тих гра ни ца. 

Ср би ја, ко ја се уве ли ко при пре ма ла за рат, зна ла је да ће то ком ра-
та има ти про бле ма са ал бан ским ста нов ни штвом и на раз ли чи те на чи не је 
по ку ша ва ла да тај про блем ре ши (ако је уоп ште то би ло мо гу ће ре ши ти). 
У том ци љу је срп ски краљ то ком 1912. и 1913. го ди не из дао два де кре та, 
ко ји ма је област Ко со ва и Ме то хи је ста вио под вој ну упра ву. У њи ма су 

3 Ди ми три је Бог да но вић, Књи га о Ко со ву, СА НУ, Бе о град, 1984; bog da no vic-ko so vo_3.
html 1/8/2012, 6. 
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Ал бан ци упо зо ре ни да мо ра ју из вр ши ти пре да ју це ло куп ног оруж ја или 
би, у су прот ном, би ли сма тра ни не при ја те љи ма и из ло же ни про го ну. По-
себ но је био зна ча јан дру ги де крет, ко ји се ба зи рао на За ко ну из 1885. го-
ди не и ти цао се „ли кви да ци је бан ди та“. Про кла мо ван је зва нич но 13. ав гу-
ста 1913. го ди не. Тај за кон је „до зво ља вао де пор та ци ју це ло куп них се ла, 
за бра њи вао оку пља ње ви ше од пе то ро љу ди уве че и по себ но за бра њи вао 
сва ку вр сту про па ган де про тив др жа ве. Ка зне за кр ше ње ових од ре да ба 
би ле су стро ге, а са ме од лу ке по ли циј ских вла сти би ле су до вољ не да се до-
ка же вр ше ње кри ми нал них рад њи“4. 

Ал бан ци се ни су мно го оба зи ра ли на ове де кре те и по че ли су са сво јим 
ак тив но сти ма у обла сти Пе ћи и Ђа ко ви це. Иса Бо ље ти ни и Бај рам Цу ри 
су сеп тем бра ме се ца 1903. го ди не ор га ни зо ва ли ве ћу по бу ну у ре ги о ну Лу-
на и пла ни на ма за пад но од Ђа ко ви це. Срп ске вла сти су на ово же сто ко од-
го во ри ле уби ја њем ви ђе ни јих Ал ба на ца у Ђа ко ви ци, у ци љу „en co u ra ge les 
autres“, обра зо ва ле ар ми ју од ви ше од 2.000 вој ни ка и по кре ну ле кам па њу 
уну тар ал бан ске те ри то ри је. До шле су чак до Ел ба са на, али су их аустро у-
гар ске вла сти ул ти ма ту мом при мо ра ле да се по ву ку5. На да ље, у ју лу ме се цу 
1914. го ди не вр ше не су обим не при пре ме да се под ру ко вод ством Бо ље ти-
ни ја, а под ко ман дом из Бе ча, ор га ни зу је ве ли ки ал бан ски уста нак на Ко со-
ву, до ко јег ни је до шло6. 

Аустриј ски кон зул у При зре ну ис ти цао је да са Му сли ма ни ма ни је по-
сту па но исто као са Ср би ма; ад ми ни стра ци ју су чи ни ли чет нич ки пред став-
ни ци и вла да ла је ве ли ка ко руп ци ја. Шта ви ше, ни са ми Ср би ни су би ли у 
пот пу но сти за до вољ ни: оче ки ва ли су еко ном ски на пре дак, так се су би ле ви-
со ке, ма да по ни жој сто пи од оне ко ју је пла ћао му сли ман ски жи ваљ. Не ки 
Му сли ма ни су еми гри ра ли у Тур ску, Ал ба ни ју или Бо сну, а Ал бан ци су би ли 
при мо ра ни да оста ну, оче ку ју ћи бр зи крај срп ске вла да ви не7. 

У пе ри о ду од је се ни 1912. до је се ни 1915. го ди не, ни је се ус пе ло у на-
ме ри да се озбиљ ни је ре ши пи та ње ста ту са и бу дућ но сти ал бан ске ма њи не. 
У том ци љу су за по че те од ре ђе не рад ње на пла ну аграр не ре фор ме и ко ло-
ни за ци је, по себ но у цр но гор ском де лу Ме то хи је, али без ве ћег успе ха, јер за 
то ни је би ло ни вре ме на ни усло ва, с об зи ром на го то во не пре кид но рат но 
ста ње. Отво ре ног су прот ста вља ња срп ској вој сци ни је би ло, по себ но у оним 
тре ну ци ма ка да је она по ка зи ва ла сво ју сна гу. До на па да ће по че ти да до ла зи 
при ли ком по вла че ња кроз Ал ба ни ју, где ће Ал бан ци по ка за ти сво је пра во 
ли це. Очи глед но је да је то ком овог пе ри о да од нос до ми на ци је пре шао на 
стра ну Ср ба. С дру ге стра не, исто ри ја је по ка за ла да ни је у нај бо љој ме ри 

4 Noel Mal kolm, Ko so vo, A Short Hi story, Pa per mac, 1999, str. 257. 
5 Исто, стр. 258. 
6 Ди ми три је Бог да но вић, Књи га о Ко со ву, оп. цит., 6. 
7 HHSA PA XXXVI II 405, Ko hlruss re port, Ja nu ary 27th 1914. 
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ис ко ри шћен. Ве ро ват но су не до ста ја ли сви они еле мен ти ко ји се на ла зе из-
ме ђу бор бе них и мир но доп ских деј ста ва: ди пло ма ти ја, пре го ва ра ње, по сре-
до ва ње и дру ги на чи ни ре ша ва ња су ко ба. 

Ста ње у Ста рој Ср би ји то ком Пр вог  
свет ског ра та. Не(мо гућ ност) обра зо ва ња  

без бед но сног иден ти те та

Сам по че так ра та је ал бан ском ста нов ни штву ули вао ве ли ку на ду да ће 
срп ска власт на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је би ти крат ко трај на. Ко сов ски 
Ср би су би ли по зва ни да се бо ре про тив Аустро у гар ске, док су Ал бан ци би ли 
из у зе ти у скла ду са спо ра зу мом из ме ђу Ср би је и Тур ске. Ср би ја се на по чет-
ку успе шно но си ла са Аустро у гар ском и од би ла на па де са се ве ра и за па да. 
Осво ји ла је, ка ко је ре че но, Ел ба сан и Ти ра ну. У то ку на ред на че ти ри ме се ца, 
но вом офан зи вом за јед нич ких не мач ко-аустриј ских сна га и ула ском Бу гар-
ске у рат на стра ни Цен трал них си ла, Ср би ја је мо ра ла да се по ву че. Бу гар ска 
ар ми ја је на па ла на ши ро ком фрон ту у ок то бру ме се цу: ње ни ци ље ви су би ли 
пре у зи ма ње Ма ке до ни је и од се ца ње Ср би је из обла сти Со лу на, где су бри-
тан ска и фран цу ска ар ми ја има ле сво је упо ри ште на Бал ка ну. Бу гар ске сна ге 
21. ок то бра ула зе у ју го и сточ но Ко со во, а на ред ног да на за у зи ма ју и Ско пље. 
Том при ли ком су се срп ске сна ге ста ци о ни ра не у Ма ке до ни ји по ву кле се вер-
но ка Ко со ву. Ово ме су се при кљу чи ва ли и упа ди ал бан ских ка ча ка, ко ји су 
из вр ши ли број не пљач ке и иза зва ли не ре де про тив ло кал ног ста нов ни штва.

На кон по ти ски ва ња срп ских сна га, Аустро у гар ска ула зи у Сан џак, где су 
је Му сли ма ни са све жим успо ме на ма из 1908. го ди не ср дач но до че ка ли. Пред 
срп ском вла дом су би ле две оп ци је: по вла че ње или пре да ја. Мо гућ ност про-
до ра до Со лу на пре ки ну ла је Бу гар ска. Као је ди но ре ше ње оста ло је по вла че-
ње пре ко се вер не Ал ба ни је и Цр не Го ре, ко ри шће њем уза них и не про ход них 
пу те ва. Ова од лу ка је до не се на 20. но вем бра 1914. го ди не. Бр зи на не при ја-
тељ ске ак ци је и ве ћи број срп ских сна га пре о ста лих на Ко со ву, до при не ли су 
за ро бља ва њу ви ше хи ља да срп ских вој ни ка при ли ком за у зи ма ња Ми тро ви це, 
При шти не и При зре на. У са мој Ме то хи ји су за бе ле же ни те шки зло чи ни и уби-
ства, ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти че по кољ у ма на сти ру Св. Мар ка код При-
зре на од 13-26. но вем бра 1915. го ди не, где је на пре ва ру по би је на че та срп-
ских вој ни ка у по вла че њу (око 60 вој ни ка са три до че ти ри офи ци ра). Тре ба 
ис та ћи и то, да је зло чин ду го вре ме на био за та шка ван, док Ју суф Ука, је дан од 
глав них про та го ни ста тог по ко ља, ни је био иза бран као „де мо кра та“ за пред-
сед ни ка оп шти не, те су ње го ви пар тиј ски про тив ни ци по кре ну ли це лу афе ру8.

8 Де таљ ни је о ово ме ви де ти у: П. Ко стић, Цр кве ни жи вот, 141-143; нав. пре ма: Ди ми-
три је Бог да но вић, Књи га о Ко со ву, оп. цит., 6.
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Пре лаз пре ко Ал ба ни је је пред ста вљао пра ву тор ту ру за обич не вој ни ке, 
јер су ста ре ши не и ве ли ко до стој ни ци би ли бо ље опре мље ни. Вој ни ци су би-
ли ис цр пље ни, под ло жни бо ле сти ма и без хра не. Ло кал ни Ал бан ци ни су би-
ли вољ ни да срп ским вој ни ци ма по ну де хра ну при ли ком по вла че ња. Раз лог 
ово ме ле жао је у пљач ки ко ју су по чи ни ли срп ски вој ни ци две го ди не ра ни је. 
С дру ге стра не, при ли ком са мог по вла че ња срп ске је ди ни це и на род би ли 
су из ло же ни на па ди ма пар ти зан ског ка рак те ра: њи хов циљ је нај че шће био 
пљач ка. Из глад не ли и про мр зли љу ди би ли су ски да ни до го ле ко же и уби ја-
ни или пре пу ште ни „бе лој смр ти“ у сне гу. По себ но је стра дао Ком би но ва ни 
од ред у за штит ни ци ко ло не ко ју су чи ни ле Вар дар ска и Мо рав ска ди ви зи ја 
II по зи ва на прав цу пре ко Ве зи ро вог мо ста на Дри му и Пу ке ка Ље шу. На-
па да не су углав ном за о ста ле гру пи це ма лак са лих вој ни ка. Пре жи ве ли бор ци 
чу ве не „Ал бан ске гол го те“ ис ти ца ли су да су их на па да ли Ар на у ти ка ча ци 
због пљач ке, док је би ло и из у зе та ка: по је ди не ал бан ске по ро ди це у Ђа ко ви-
ци су вој ску и из бе гли це ле по при ми ли. 

Аустри ја је оку пи ра ла се вер ни део Ко со ва, док су југ др жа ли Бу га ри. 
Пре ма из ве шта ји ма аустриј ског ми ни стар ства ра та у Бе чу, „ве ли ки број Ар-
на у та је узео уче шће у бор би на стра ни Аустри ја на ца то ком ини ци јал них 
бор би на под руч ју из ме ђу Ми тро ви це и Пе ћи“. По ли тич ки ли де ри Ал ба-
на ца су још увек у све жем се ћа њу има ли по др шку Аустро у гар ске, ве за ну за 
ства ра ње не за ви сне др жа ве Ал ба ни је. Сто га и не чу ди ве ли ка ко о пе ра тив-
ност ло кал них ли де ра оли че них у име ни ма Ха са на При шти не и Фе ра та Дра-
ге. При шти на је ус пео да ре гру ту је око 2.000 Ал ба на ца во лон те ра ко ји би са 
аустриј ским сна га ма би ли у ста њу да уђу ду бље у Ал ба ни ју. Дра га је, са сво је 
стра не, ре гру то вао око 1000 бо ра ца и упу тио их на ис точ ни фронт, на ко ме 
је ра то ва ла Аустро у гар ска9. 

Аустриј ске вла сти су учи ни ле ве ли ке уступ ке Ал бан ци ма: укљу чи ле су 
их у ор га не ло кал не упра ве, до пу сти ле им упо тре бу ал бан ског је зи ка на по-
слу и по зи тив но гле да ле на отва ра ње шко ла на ал бан ском је зи ку. Аустри ја је 
Ал ба ни ју по сма тра ла као при ја тељ ску и не у трал ну зе мљу, а ни ка ко као осво-
је ну и по ко ре ну. Аустриј ски ми ни стар спољ них по сло ва, Бу ри ан, за ла гао се 
за при са је ди ње ње ве ћег де ла те ри то ри је Ко со ва не за ви сној ал бан ској др жа-
ви, док би те ри то ри ја ју жне Ал ба ни је би ла одво је на и да та Грч кој. До ре а ли-
за ци је ова кве по ли ти ке ни је ни ка да до шло, па сто га Ко со во и Ал ба ни ја ни су 
би ли об је ди ње ни. Шта ви ше, да би пре шли из јед ног у дру ги део, Ал бан ци су 
мо ра ли има ти по себ не до зво ле10. 

По де ла Ко со ва из ме ђу Аустри је и Бу гар ске по че ла је да по ста је узрок 
по ли тич ких тр ве ња две ју зе ма ља. Ка да је бу гар ска Тре ћа ди ви зи ја за у зе ла 

9 Исто, стр. 260. 
10 HHSA PA 874, Draft of Te le gram by Bu rian to Prin ce Ho hen lo he, Fe bru ary 2nd 1916. 
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При шти ну и При зрен, то је већ пре ко ра чи ло уго во ре ни ли мит из ме ђу две ју 
вла да; уме сто да те обла сти пре да Аустри ји, бу гар ска вла да је та мо оста ви ла 
сво је тру пе и ор га ни зо ва ла ци вил ну ад ми ни стра ци ју, ко ја је ка сни је про ши-
ре на до Ђа ко ви це. Чак је и бу гар ски краљ Фер ди нанд уско ро по се тио ово 
под руч је и по чео да убе ђу је Аустри ју да ве ћи ну ста нов ни штва овог де ла Ко-
со ва чи не Бу га ри. У апри лу ме се цу 1916. го ди не, Аустри ја је при зна ла ова-
кво ста ње, са мо је тра жи ла да се бу гар ске сна ге по ву ку из Ђа ко ви це. 

На кон оку па ци је Ср би је, у то ку зи ме 1916. го ди не, би ће оку пи ра на и 
Цр на Го ра, као и се вер на и цен трал на Ал ба ни ја, у ко ју ула зе аустро у гар ске и 
бу гар ске тру пе. Ве ли ке си ле пра ве сво је пла но ве о Ал ба ни ји: у ја ну а ру 1917. 
го ди не, ко ман ду ју ћи аустриј ске вој ске об ја вљу је про кла ма ци ју о ауто но ми ји 
Ал ба ни је под про тек то ра том Аустро у гар ске. Фран цу зи, на ју гу зе мље, про-
гла ша ва ју „Ауто ном ну Ре пу бли ку Кор чу“; под њи хо вим по кро ви тељ ством 
Ита ли ја ни у Ва ло ни об ја вљу ју ства ра ње „Ује ди ње не не за ви сне Ал ба ни је“. 
Грч ке тру пе ства ра ју на ју гу „Ауто ном ни Епир“. 

Усло ви жи во та под бу гар ском вла шћу би ли су мно го те жи од оних под 
аустриј ском. По сто јао је при нуд ни рад, до ла зи ло је до ре кви зи ци је хра не и 
ма те ри ја ла, та ко да је то ком 1916. и 1917. го ди не до шло и до гла ди. По ло жај 
Ср ба је био још те жи услед ри вал ства две ју пра во слав них цр ка ва. Ре зул тат 
то га је би ла бу га ри за ци ја. Основ ни за јед нич ки име ни тељ ста ња под бу гар-
ском вла шћу био је раз о ча ра ње. Услед то га до ла зи ло је до од ме та ња у ка ча ке 
и до по бу на про тив бу гар ске вла сти. Јед ну од та квих по бу на пред во дио је 
Идриз Се фе ри у скоп ској Цр ној Го ри. У бли зи ни се ла Се фер уби је но је 20 
бу гар ских вој ни ка. Ка сни је су га Бу га ри ухап си ли и осло бо ди ли тек на кра ју 
ра та. Ни аустриј ски део Ко со ва ни је био по ште ђен по бу на. У том де лу су по-
бу ну ор га ни зо ва ли Азем Беј та и ње го ва су пру га Шо та. Она му је би ла „друг 
по оруж ју“ и упор но се бо ри ла за оства ри ва ње сво јих пра ва. Беј та се ни је 
устру ча вао да са ра ђу је ни са ло кал ним Ср би ма, па је имао и пла но ве спро во-
ђе ња за јед нич ке ак ци је са ли де ри ма глав не чет нич ке ор га ни за ци је, Ко стом 
Пе ћан цем, ко ји је ве о ма сме ло сле тео на оку пи ра ну те ри то ри ју Ср би је. 

Ал бан ски на род на Ко со ву и Ме то хи ји ни је при хва тио бу гар ску оку-
па ци ју, али је па ра док сал но да ни је ор га ни зо вао ни ка кав ору жа ни от пор 
про тив ње. Ово се по себ но по ка за ло при ли ком срп ског устан ка у То пли-
ци, то ком 1916. и 1917. го ди не11. Уста ни ци су игра ли на кар ту не за до вољ-
ства Ал ба на ца бу гар ском оку па ци јом; прет по ста вља ло се да ће уста нак би ти 
обез бе ђен с ле ђа, на це лој ли ни ји од Ко па о ни ка до Го ле мог се ла бли зу Вра-
ња. Ме ђу тим, Ср би су, по ко зна ко ји пут, би ли из да ти од стра не Ал ба на-
ца. Чим је вој ска уда ри ла на осло бо ђе ну уста нич ку те ри то ри ју, Ал бан ци су 

11 Де таљ ни је о ово ме ви де ти у: М. Пе ро вић, То плич ки уста нак, Бе о град, 1959, 103, 165-167, 
172, 186-187. 
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уда ри ли по уста ни ци ма са ле ђа (очи глед но да је на пад из за се де био спе ци-
јал ност Ал ба на ца). Ал бан ци су би ли не ис кре ни и у пре го во ри ма (Ко ста Пе-
ћа нац), та ко да су на па дом на по гра нич на се ла у око ли ни Кур шу мли је са мо 
ишли на ру ку Аустри јан ци ма. 

Већ то ком ле та 1918. го ди не би ло је са свим ја сно да ће Цен трал не си-
ле до жи ве ти по раз. То ком сеп тем бра ме се ца са ве знич ке сна ге су по че ле 
са на пре до ва њем пре ко Ма ке до ни је, а њи ма су се при дру жи ли пре о ста ли 
вој ни ци срп ске вој ске на кон по вла че ња из Ал ба ни је. Кра јем сеп тем бра Бу-
гар ска са са ве знич ким сна га ма скла па при мир је, чи ме по ло жај Аустри је и 
Не мач ке на Ко со ву по ста је нео др жив. Срп ско-фран цу ске тру пе при бли жа-
ва ле су се Ско пљу, а фран цу ско-ита ли јан ске Те то ву. Не мач ки и аустриј ски 
вој ни ци 1. ок то бра до би ја ју на ре ђе ње за по вла че ње пре ма се ве ру. По што је 
би ло не мо гу ће бра ни ти Ко со во По ље, Цен трал не си ле на ста вља ју по вла че-
ње пре ма Кру шев цу. До кра ја ок то бра ме се ца фран цу ска 11. ко ло ни јал на ди-
ви зи ја за у зи ма При шти ну и Ми тро ви цу, док ита ли јан ска 35. ди ви зи ја ула зи 
у При зрен и про те ру је остат ке аустриј ске вој ске пре ма Ђа ко ви ци и Пе ћи. 
Од ре ђе ни број срп ских је ди ни ца је остао и за у зео Ко со во, док се пре о ста-
лих 7 срп ских ди ви зи ја упу ћу је ка Бе о гра ду. Овим се Ко со во по но во вра ћа 
у по сед Ср би је12.

Грч ке, срп ске и ита ли јан ске оку па ци о не тру пе по ву кле су се из Ал ба-
ни је 1920. го ди не. Срп ска власт, по сле осло бо ђе ња Ср би је и Цр не Го ре од 
стра не Цен трал них си ла, по чи ње по ла ко „да се вра ћа у жи вот“ у свим оним 
ме сти ма ко ја ни су би ла у зо ни вој них опе ра ци ја, уз не из бе жан от пор ал бан-
ског и му сли ман ског ста нов ни штва. На си ље и пљач ке су ве о ма че сто ства-
ра ле ста ње анар хи је, где су се по себ но ис ти ца ли при пад ни ци тзв. ка чач ког 
по кре та. Ка чач ким ак ци ја ма на Ко со ву и Ме то хи ји и у за пад ној Ма ке до ни ји 
ру ко во дио је Ко сов ски ко ми тет. Овај ко ми тет су у но вем бру 1918. го ди не 
у Ска дру осно ва ли по ли тич ки еми гран ти, а ствар не во ђе би ли су Ха сан-бег 
При шти на и Бај рам Цу ри. До нај зна чај ни јих по бу на ло кал ног ста нов ни штва 
је до ла зи ло у плав ско-гу сињ ском, пећ ком, ђа ко вич ком и де бар ском кра ју. 

Ко сов ски ко ми тет је у ве ли кој ме ри ути цао на обра зо ва ње без бед но-
сног иден ти те та Ко со ва и Ме то хи је ти ме што је отво ре но ис ти цао сво је 
ве ли ко ал бан ске пре тен зи је. У свом ра ду је имао по др шку Ита ли је, ко ја је у 
Ал ба ни ји оства ри ла сво ју пот пу ну до ми на ци ју, а би ла је за ин те ре со ва на и за 
де ста би ли за ци ју и раз би ја ње но во о бра зо ва не Кра ље ви не СХС13.

Да би ути цао на по бољ ша ње по зи ци је сво је зе мље, Па шић је по ку шао 
да ис ко ри сти тра ди ци ју при ја тељ ства са Мир ди ти ма, ко ји су се бо ри ли за 

12 SRO DD/DRV 33, Part 2, Her bert Let ter from Vlo ra, Oc to ber 30th 1918 (Ita lian Advan ce 
from Pri zren). 

13 Жар ко Ше шли ја, Ко со во и Ме то хи ја у по ли тич кој исто ри ји Ср би је од 1912. до 1999. 
го ди не, док тор ска ди сер та ци ја, ФПН, Бе о град, 1999, 106.
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сво ју ауто но ми ју. Са Мир ди ти ма је за кљу чио Уго вор о са рад њи у ма ју 1921. 
го ди не. У бор би про тив ал бан ског на ци о на ли зма, по сле уби ства Есад-па ше, 
они су би ли у си ту а ци ји да су је ди но са Ср би ма мо гли „усaгласити по ли тич-
ки курс“14. 

На кра ју, у ве зи са без бед но сним иден ти те том Ко со ва и Ме то хи је, мо-
же мо ре ћи да се он у овом пе ри о ду раз ви јао бор бом из ме ђу срп ског и ал бан-
ског ста нов ни штва, Аустро у гар ске, Бу гар ске и Ита ли је. Бор ба је и да ље би-
ла су штин ско обе леж је овог иден ти те та. У то вре ме се ни је мо гло го во ри ти 
о ме ђу на род ним ин те гра ци ја ма или о по себ ним ви до ви ма без бед но сти – со-
ци јал ној, еко ном ској, кул тур ној, и др. Ми ли тар ни аспект без бед но сти је био 
пре до ми нан тан. Без бед но сни иден ти тет се за сни вао на чи сто ре а ли стич ким 
осно ва ма, пра ву ја чег, рав но те жи сна га и схва та њу да је рат крај ње сред ство 
за оства ри ва ње пра ва (ul ti ma ra tio). О члан ству у не кој ме ђу на род ној ор га-
ни за ци ји се мо гло го во ри ти тек по сле за вр шет ка ра та. Са ма окрут ност ра та 
је ука за ла на не ми нов ност уста но вље ња јед не свет ске ор га ни за ци је ко ја ће 
би ти за ду же на за мир у све ту. Мул ти ет нич ност, на ко јој уве ли ко ин си сти ра 
ме ђу на род на за јед ни ца на кон ин тер вен ци је НА ТО-а 1999. го ди не, та ко ђе је 
би ла при сут на и у по чет ним го ди на ма Пр вог свет ског ра та. Ме ђу тим, њу је 
по че ла да ка рак те ри ше до ми на ци ја ве ћин ског или моћ ни јег ста нов ни штва, 
што ће би ти обе леж је од но са из ме ђу Ал ба на ца и Ср ба све до кра ја XX ве ка.

Ита ли јан ска и аустро у гар ска по ли ти ка  
пре ма Ал ба ни ји, Ко со ву и Ме то хи ји  

и по ли ти ка раз гра ни че ња

Ита ли ја је у пе ри о ду од при па ја ња Ко со ва и Ме то хи је Ср би ји, па све до 
сво је ка пи ту ла ци је (сеп тем бар 1943. го ди не), за го ва ра ла одр жа ва ње по ли-
ти ке не сре ђе ног ста ња на Ко со ву и Ме то хи ји. У то ме јој је по ма га ла ко сов-
ска еми гра ци ја у оп штој бор би про тив но во на ста ле др жа ве СХС (Ју го сла-
ви је). У том ци љу је чак и гроф Ћа но (Ci a no) же лео да „успа ва Ју го сло ве не 
и жи во се по за ба ви Ко со вом у ци љу одр жа ња жи вим јед ног пер ма нент ног 
ире ден ти стич ког по кре та на Бал ка ну“. 

У то вре ме ин тен ци ја ни је би ла на ства ра њу не за ви сног Ко со ва, већ ње-
го вог при па ја ња Ал ба ни ји. Су шти на мно гих по ли тич ких ор га ни за ци ја на 
Ко со ву и Ме то хи ји са сто ја ла се у по мо ћи ита ли јан ској вој сци, ко ју је сам 
ал бан ски на род, ка ко је већ на гла ше но, до че као као осло бо ди о ца. Ли де ри-
ма је у пр вом пла ну би ла лич на ко рист, ком би но ва на ан ти ју го сло вен ском  

14 Бо гу мил Хра бак, „Мир ди ти из ме ђу Ита ли је, ал бан ских на ци о на ли ста и Ср ба 1918-
1921“, Исто ри ја 20. ве ка, бр. 1-2, Бе о град, 1993, 35-50. 
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(ан ти срп ском) де лат но шћу. Ам би ва лент ну по ли ти ку спро во ди ла је и ал бан-
ска вр ху шка у Ср би ји (Ју го сла ви ји): она је ра ди ла на свом бо га ће њу, али и 
исто вре ме но про тив др жа ве на чи ји ра чун је жи ве ла. Аустро у гар ска и Ита-
ли ја су би ле ис трај не у по ли ти ци да се ни на ал бан ској оба ли, а ни у ње ном 
за ле ђу, не ин ста ли ра ни јед на дру га европ ска, ни ти бал кан ска др жа ва. Оне су 
ишле то ли ко да ле ко, да јед на дру гој ова кву пре власт ни су мо гле да оси гу ра-
ју, па су због то га би ле скло не ства ра њу не за ви сне Ал ба ни је. Ово ви ше због 
си гур но сти сво јих оба ла, а ма ње ра ди сло бод не пло вид бе Ја дран ским мо рем, 
у ду ху Гро ци ју со ве син таг ме ma re li be rum. 

По сле за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, пи та ње раз гра ни че ња са Ал-
ба ни јом се по но во по ста ви ло. Ал ба ни ја је и да ље би ла не сре ђе на зе мља, 
са не у твр ђе ним гра ни ца ма. Оно што је оте жа ва ло раз гра ни че ње са Ср би-
јом би ле су Кон фе рен ци ја ам ба са до ра из 1913. го ди не, а по себ но од ред бе 
Лон дон ског пак та из апри ла 1915. го ди не. Шта ви ше, на са мој па ри ској 
ми ров ној кон фе рен ци ји при зна те су оне гра ни це ко је су утвр ђе не 1913. 
го ди не. При знат је и ита ли јан ски су ве ре ни тет над Ва ло ном и за ле ђем (на-
гра да за уче шће у ра ту на стра ни си ла Ан тан те) и ман дат на упра вља ње 
сло бод ном ал бан ском др жа вом под кон тро лом Дру штва на ро да. Пред-
став ни ци но во ство ре не др жа ве СХС су се ово ме же сто ко су прот ста ви-
ли, на гла ша ва ју ћи ва лид ност Лон дон ске кон фе рен ци је из 1913. го ди не, 
а не Лон дон ског тај ног пак та из 1915. го ди не. Уко ли ко се Ита ли ји да је 
пра во да оку пи ра део Ал ба ни је, он да се то исто пра во, пре ма схва та њу 
на ше де ле га ци је на Кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу, тре ба да ти и срп ској 
(ју го сло вен ској). Из стра те гиј ских и еко ном ских раз ло га ју го сло вен ска 
стра на је тра жи ла ис прав ку гра ни це на сред њем то ку Дри ма, на Бо ја ни и 
пре ма Цр ној Го ри (Кли мен ти и Ка стра ти). Уко ли ко се не би очу ва ла не-
за ви сност Ал ба ни је, ју го сло вен ска стра на би тра жи ла из лаз на Ја дран ско 
мо ре пре ко се вер не Ал ба ни је. Раз лог је ле жао у исто риј ским пра ви ма и 
еко но ми ји15.

Ита ли ја је би ла за ре ви ди ра ње ју жних ал бан ских гра ни ца, док би над Ва-
ло ном има ла пот пу ни су ве ре ни тет. На ша де ле га ци ја се бо ја ла ита ли јан ског 
при су ства, и због то га је упор но бра ни ла не за ви сност Ал ба ни је у гра ни ца-
ма из 1913. го ди не. Ал тер на ти ва ово ме би ло је при па ја ње се вер не Ал ба ни је 
но во ство ре ној др жа ви, уз да ва ње ауто но ми је Ал бан ци ма. Ма ло ре ше ње за 
Ју го сла ви ју би ло је гра ни ца дуж Цр ног Дри ма и Ве ли ког Дри ма до мо ра, а 
ве ли ко до ре ке Мат и Охрид ског је зе ра. Циљ све га ово га био је да Ита ли ја 
до би је што ма ње те ри то ри је. 

У спре ча ва њу да Ср би ја иза ђе на Ја дран ско мо ре ве ли ку уло гу је од и гра-
ла и Аустро у гар ска. Она се, у ства ри, су прот ста вља ла по тај ном при су ству 

15 Ди ми три је Бог да но вић, Књи га о Ко со ву, оп. цит., 7. 
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Ру си је у Ал ба ни ји и на Сре до зе мљу. Ја ка Ср би ја ни је од го ва ра ла ни Аустро-
у гар ској, ни Ита ли ји. Раз лог је ле жао у чи ње ни ци да би та ква Ср би ја има ла 
ве ли ку гра ви та ци о ну моћ у ви ду ју го сло вен ског „Пи је мон та“. На да ље, ова кво 
при су ство Ср би је сме та ло би по ли ти ци Аустро у гар ске „Drank Nach Osten“. 
То су би ли глав ни раз ло зи што Ср би ја ни је ус пе ла да иза ђе на Ја дран ско мо-
ре пре ко Ал ба ни је. 

Ка сни ји след до га ђа ја је ишао на ру ку ал бан ском на ро ду. Ита ли ја се по-
ву кла из Ал ба ни је по чет ком 1920. го ди не, а у ју ну исте го ди не, под при ти-
ском ал бан ског осло бо ди лач ког по кре та, до ла зи и до по вла че ња Ита ли је из 
Ва ло не16. Кон фе рен ци ја ам ба са до ра је, ко нач но, у но вем бру 1921. го ди не 
до не ла од лу ку о ко нач ном при зна њу Ал ба ни је као не за ви сне и су ве ре не др-
жа ве. О Ко со ву и Ме то хи ји се не го во ри ни ти као о не за ви сној др жа ви, ни ти 
као о оној у скло пу но во ство ре не не за ви сне Ал ба ни је, чи ме оно de iure по-
ста је део Кра ље ви не СХС. За Ср би ју (Ју го сла ви ју) је ово би ло ве о ма бит но, 
јер је Ко со во по ста ло са став ни део но во ство ре не Кра ље ви не СХС. Ср би ја 
ни је до би ла из лаз на Ја дран ско мо ре пре ко се вер не Ал ба ни је, ни ти ис прав ку 
гра ни це пре ма Ска дру и Дри му. Ве ли ке си ле то га пе ри о да – Фран цу ска, Ен-
гле ска, Ита ли ја, САД и Ја пан, из вр ши ле су ис прав ке свих мо гу ћих гра ни ца 
но во ство ре не др жа ве Ал ба ни је у ње ну ко рист (Ска дар, Де бар, При зрен и 
Лин на Охрид ском је зе ру). 
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Sr đan SLO VIĆ

KO SO vO ANd mE TO HIA ANd SE CU RITY  
IS SUE dU RING THE FIRST WORLd WAR

Sum mary

Du ring the First World War se cu rity-re la ted cir cum stan ces in Ko so vo and Me-
to hia we re un fa vo u ra ble. Al ba nian po pu la tion lar gely con tri bu ted to such con di tion 
sin ce it had not been ple a sed with the uni fi ca tion of Ko so vo and Me to hia in to Ser-
bia The oc cu pa tion for ces we re ac cep ted warmly as the li be ra ted ones. In re a lity, 
the ir aim was to con qu er Ko so vo and ma ke use of all re so ur ces. From ge o po li ti cal 
po int of vi ew, they we re con duc ting the ir po licy of pe ne tra tion to ward the East. No-
body ca red on the po si tion of the Al ba ni ans and ot her et hni ci ti es. 

Non-ef fec ted de li mi ta tion with Al ba nia al so con tri bu ted to such con di tion. Al-
ba nia was the fi eld of the uni que in ter min gled im pe rial in te rests of gre at po wers 
of that ti me. Ser bia was not ple a sed with the de li mi ta tion sin ce it co uld not re a li ze 
its hi sto ric aim – exit to the Adri a tic Sea thro ugh the Nort hern Al ba nia. In te rests 
of gre at po wers we re in sur mo un ta ble ob stac le. Ser bia it self co uld be sa tis fied only 
with the gre at so lu tion – exit to the Adri a tic Sea so that it did not ha ve a ma no e u vre 
to re ach com pro mi se. The de li mi ta tion was fi nally car ried out in 1926 (Flo ren ce). 

On the mo re de ve lo ped se cu rity system we co uld talk af ter the esta blis hment 
of the first or ga ni za tion in char ge for world pe a ce pre ser va tion – Le a gue of Na tion. 

Key words: Ko so vo and Me to hia, Al ba nia, gre at po wers, de li mi ta tion, First 
World War, oc cu pa tion. 

Рад је пре дат 2. апри ла 2012. 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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Ива на АРИ ТО НО ВИћ* 
Та тја на ЛА ЗА Ре ВИћ**

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ МЛА ДИХ  
НА СЕ ВЕ РУ КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ*** 

(Усме ре ност на сло бод но вре ме и ко ри шће ње 
дру штве них мре жа)

Ап стракт: Рад пред ста вља ем пи риј ско ис тра жи ва ње екс пло ра тив ног 
ти па, ре а ли зо ва но у ци љу са гле да ва ња ста во ва сред њо шко ла ца и сту де на та 
срп ске на ци о нал но сти о сва ко днев ном жи во ту на Ко со ву и Ме то хи ји. Ис-
тра жи ва ње је ре а ли зо ва но при ме ном фо кус-груп не ис тра жи вач ке тех ни ке. 
Ре зул та ти ука зу ју на не за до вољ ство сва ко днев ним жи во том и све ин тен зив-
ни ју вир ту е ли за ци ју њи хо вог дру штве ног жи во та, пре све га ко ри шће њем 
Феј сбу ка (Fa ce bo ok). Иако је по пу лар ност Феј сбук мре же код мла дих Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји са мо део оп ште свет ске Феј сбук ма ни је, Феј сбук и ин-
тер нет уоп ште има ју и спе ци фич ну те жи ну – они исто вре ме но пред ста вља-
ју њи хов бег из огра ни че ног, за тво ре ног, ску че ног, си ро ма шног и су мор ног 
про сто ра ка кво је Ко со во и Ме то хи ја да нас за Ср бе. Ин тер нет и Феј сбук 
су њи хов про зор у свет пре ко жи це, мо гућ ност да ко му ни ци ра ју са „сво ји-
ма“. До ми нант но је при мет на же ља за од ла ском из ме ста по ре кла, ко ја је 
на гла ше ни ја код ис пи та ни ка из ен кла ва, као и од су ство ја сне пер спек ти ве 
жи во та на Ко со ву и Ме то хи ји. Иако екс пло ра тив но, ис тра жи ва ње је ука за-
ло на број не не га тив не по ја ве со ци ја ли за ци је мла дих у пост кон фликт ном 
под руч ју, због че га аутор ке ве ру ју да је нео п ход но ре а ли зо ва ти мно го ве ћа 
и све о бу хват ни ја ис тра жи ва ња на те му спе ци фич но сти сва ко днев ног жи во-
та, ста во ва и по тре ба мла дих у ју жној срп ској по кра ји ни.

Кључ не ре чи: мла ди, сред њо школ ци, сту ден ти, сва ко днев ни жи вот, 
сло бод но вре ме, ин тер нет, Fa ce bo ok, Ко со во и Ме то хи ја.

УДК 316.728-053.6(=163.41)(497.115)

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на-Ле по са вић, email: iva-
na.m.ari to no vic @gmail.com

** Струч њак за од но се са ме ди ји ма и мул ти ме ди јал не ко му ни ка ци је, Цен тар за раз вој 
за јед ни ца, Ко сов ска Ми тро ви ца, email: ta tja nalz@yahoo.com 

*** 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. 32, 2012
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1. О ис тра жи ва њу

Фо кус-груп ни ин тер вју1 че сто је при ме њи ва на тех ни ка у ис тра жи ва њи-
ма ста во ва и по тре ба срп ског и ал бан ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то-
хи ји у по след њих два на ест го ди на. Раз ло ге углав ном тре ба тра жи ти у при-
су ству и ра ду мно го број них ор га ни за ци ја ци вил ног сек то ра у по кра ји ни. 
При ме ну фо кус-груп ног ин тер вјуа при пад ни ци тих ор га ни за ци ја оправ да ва-
ју бр зи ном ко јом до би ја ју од го во ре од ве ћег бро ја ис пи та ни ка, као и еко но-
мич но шћу, свој стве ној при ме ни те тех ни ке2. У ака дем ским ис тра жи ва њи ма, 
ко ја се ре а ли зу ју на Ко со ву и Ме то хи ји, фо кус-груп ни ин тер вју та ко ђе је на-
шао сво ју при ме ну, иако ни је об ја вљен ве ли ки број ре зул та та ис тра жи ва ња 
ре а ли зо ва них при ме ном те тех ни ке3.

 При ме на фо кус-груп ног ин тер вјуа нај по жељ ни ја је у екс пло ра тив ним 
ис тра жи ва њи ма, ка да се о ис тра жи ва ној по ја ви не зна мно го. Раз лог, због 
ко јег се фо кус-гру пе ко ри сте у ра ним фа за ма ис тра жи ва ња, мо же би ти и де-
фи ни са ње хи по те за, про ис те клих из ре зул та та фо кус-груп них ди ску си ја4. 

1 Фо кус-груп ни ин тер вју пред ста вља вид груп ног ин тер вјуа, због че га не ки ауто ри, за не-
ма ру ју ћи раз ли ку, ко ја ме ђу њи ма ипак по сто ји, по че так при ме не фо кус-груп ног ин тер-
вјуа ви де још у Бо гар ду со вим ис тра жи ва њи ма, из 1926. го ди не (ви де ти: Ср бо љуб Бран-
ко вић, Увод у ме то до ло ги ју – ква ли та тив ни ме то ди ис тра жи ва ња дру штве них по ја ва, 
Ме га тренд уни вер зи тет при ме ње них на у ка, Бе о град, 2007, 73). Кри гер (Kruеger, 1988) 
сма тра да је фо кус-груп ни ин тер вју ро ђен кра јем 1930. го ди не, у на уч ним кру го ви ма чи-
ји су пред став ни ци сум ња ли у не при ко сно ве ну тач ност тра ди ци о нал них ис тра жи вач ких 
ме то да. До га ђај, ко ји се на во ди као пре су дан за по че так при ме не фо кус-груп ног ин тер-
вјуа, у на уч ним кру го ви ма ве зан је за 1941. го ди ну и Ро бер та Мер то на. По чет ком 1941. 
го ди не, Ро берт Мер тон до шао је на Уни вер зи тет Ко лум би ја, где је већ ра дио Пол Ла-
зар сфел (Paul La zar sfeld), по зван од стра не „Of fi ce of War In for ma tion“ да ура ди ана ли зу 
ре ак ци је јав но сти на еми си је рат ног про гра ма, чи ји је циљ био под сти ца ње мо ра ла (Сла-
ђа на Ђу рић, Фо кус-груп ни ин тер вју, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 13).

2 По сма тра ње оп ште ат мос фе ре и рас по ло же ња уче сни ка то ком ра да гру пе до дат но мо-
гу да по слу же као пу то каз у по твр ђи ва њу или да љем ис тра жи ва њу хи по те зи.

3 Фо кус-груп ни ин тер вју, као ис тра жи вач ка ме то да, да нас има ши ро ку при ме ну у со-
ци о ло ги ји, по ли тич ким на у ка ма, ко му ни ко ло ги ји, кул ту ро ло шким и фе ми ни стич ким 
сту ди ја ма, као и у ис тра жи ва њи ма тр жи шта, мар ке тин шким ис тра жи ва њи ма, ис тра жи-
ва њи ма јав ног мње ња, а у по след ње вре ме и у ме ди цин ским ис тра жи ва њи ма (ви де ти: 
Ср бо љуб Бран ко вић, нав. де ло, 2007, 73).

4 Сем у екс пло ра тив ним, фо кус-груп ни ин тер вју мо же се ко ри сти ти и у фе но ме но ло-
шким (ис ку стве ним) ис тра жи ва њи ма, чи ја је осо бе ност ис тра жи ва че во по се до ва ње 
по чет них зна ња о ис пи ти ва ној те ми. У та квим ис тра жи ва њи ма, ис тра жи вач има за циљ 
про ду бљи ва ње сво јих зна ња и раз ја шње ње евен ту ал них не до у ми ца. Фе но ме но ло шки 
при ступ ис пу ња ва и ци ље ве три ан гу ла ци је и кон фир ма ци је, што зна чи да ис тра жи вач 
до би је не по дат ке упо ре ђу је са ре зул та ти ма из прет ход но при ме ње них ме то да, а до-
би је не на ла зе упо ре ђу је и са сво јим прет ход ним ста во ви ма и зна њи ма о ис пи ти ва ној 
по ја ви (ви де ти: Сла ђа на Ђу рић, нав. де ло, 2007, 33).
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То олак ша ва и до но ше ње од лу ке о те рен ској ис тра жи вач кој стра те ги ји, ко-
ја ће усле ди ти у ка сни јим фа за ма ис тра жи ва ња5. Во ђе не том иде јом, на сто-
ја ле смо да ре а ли зу је мо екс пло ра тив но ис тра жи ва ње сва ко днев ног жи во та 
мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, ка ко би смо са гле да ле ста во ве сту де на та 
При штин ског уни вер зи те та, при вре ме но сме ште ног у Ко сов ској Ми тро ви-
ци, и сред њо шко ла ца, ко ји се шко лу ју у Ко сов ској Ми тро ви ци и Зве ча ну. 
Уче сни ци у фо кус-груп ним рас пра ва ма мо гу би ти ода бра ни по два основ на 
кри те ри ју ма:

1) со ци о де мо граф ски: пол, ста рост, обра зо ва ње, се ло/град, ет нич ка 
или вер ска при пад ност. „Ови кри те ри ју ми се при ме њу ју кад се по ла зи од 
прет по став ке или кад су прет ход на кван ти та тив на ис тра жи ва ња по ка за ла да 
со ци јал на и де мо граф ска свој ства има ју ве зе са оним што је пред мет ис тра-
жи ва ња – на при мер, од ре ђе ни ста во ви или по на ша ње;

2) те мат ски: ка да се уче сни ци раз вр ста ва ју пре ма ти пу од но са пре ма ис-
тра жи ва ној те ми – на при мер, чвр сте, уме ре не, ме ке при ста ли це и про тив-
ни ци не ке иде је“6.

За по тре бе ис тра жи ва ња при ме ни ле смо пр ви кри те ри јум, из ме ђу оста-
лог за то што смо же ле ле да ис пи та мо да ли има раз ли ке у ста во ви ма ис пи-
та ни ка из ен кла ва и оних ко ји жи ве на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, бу ду ћи да 
се без бед но сна си ту а ци ја у на ве де ним де ло ви ма по кра ји не ве о ма раз ли ку је 
у од но су се вер – југ, те ни је под јед на ко стре сна за Ср бе ко ји жи ве у ал бан-
ском окру же њу, од но сно ме шо ви тим сре ди на ма и на ком пакт ној срп ској 
те ри то ри ји. Тре ба ло је ис пи та ти и упо ре ди ти ста во ве ис пи та ни ка у ве зи са 
тре нут ним жи во том и шко ло ва њем и пер спек ти ва ма да љег жи во та и шко-
ло ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји. По се бан на гла сак ста вљен је на ко ри шће ње 
ин тер не та и дру штве них мре жа, за ко је смо прет по ста ви ле да су по ста ли 
сва ко дне ви ца ме ђу мла ди ма, што је ис тра жи ва ње и по твр ди ло.

Уче сни ци фо кус-гру па би ли су мла ди ћи и де вој ке срп ске на ци о нал но сти 
са Ко со ва и Ме то хи је. Сва ка фо кус-гру па је би ла са ста вље на од јед ног бро ја 
уче сни ка из Ко сов ске Ми тро ви це, као је ди не ур ба не сре ди не на Ко со ву и 
Ме то хи ји у ко јој жи ве Ср би, и од уче сни ка ко ји су из ен кла ва, али су тре нут-
но на шко ло ва њу у Ко сов ској Ми тро ви ци и Зве ча ну. Раз лог ле жи у на сто ја-
њу ис тра жи ва ча да ис тра жи има ли раз ли ке у ста во ви ма вр шња ка ко ји до ла зе 
из раз ли чи тих сре ди на – јед ни су из гра да, ко ји се на ла зи на се ве ру Ко со ва и 
у слу ча ју су ко ба са Ал бан ци ма за ле ђе мо гу на ћи на про сто ру уже Ср би је, ко-
ја је од Ко сов ске Ми тро ви це уда ље на 60 км, док дру ги жи вот про во де у пот-
пу ном ал бан ском окру же њу, где би, у слу ча ју ет нич ког су ко ба, по пут на си ља  

5 Сла ђа на Ђу рић, нав. де ло, 2007, 7.
6 Ср бо љуб Бран ко вић, нав. де ло, 2007, 78.
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17. мар та 2004, би ли пре пу ште ни на „ми лост и не ми лост“ ве ћин ској по пу-
ла ци ји. Док је је ди ни срп ски град на Ко со ву и Ме то хи ји исто вре ме но и ли-
ни ја раз гра ни че ња и сво је вр сна ли ни ја фрон та, на ко јој већ два на ест го ди на 
од ра ста ју но ве ге не ра ци је у бун тов нич ком ду ху, с по ја ча ним адре на ли ном 
за буд ност и спрем ност за су коб, у пре о ста лим срп ским сре ди на ма на ју гу, у 
по след њих не ко ли ко го ди на, при ме ћен је тренд та ко зва не ин те гра ци је Ср ба 
у ко сов ске ин сти ту ци је, ко ја се очи та ва по се до ва њем до ку ме на та при штин-
ских ин сти ту ци ја и све ве ћим бро јем Ср ба ко ји ра де за те ин сти ту ци је. 

При из ра ди осно ве за фо кус-груп не ди ску си је прет по ста ви ле смо:
–  не за до вољ ство ис пи та ни ка сва ко днев ним жи во том, ка ко у ме сти ма 

свог по ре кла, та ко и на Ко со ву и Ме то хи ји као по кра ји ни;
– не за до вољ ство са др жа ји ма за сло бод но вре ме;
– не ја сну ду го роч ну сли ку о се би и да љем жи во ту на Ко со ву и Ме то хи ји;
–  раз ли ку у ста во ви ма сту де на та и сред њо шко ла ца из ен кла ва од 

сво јих вр шња ка, ко ји жи ве и шко лу ју се у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
бу ду ћи да је реч о сре ди на ма ко је се, осим по ур ба ни стич ким и 
ар хи тек тон ским, раз ли ку ју по без бед но сним и ин сти ту ци јал ним ка-
рак те ри сти ка ма.

На те ре ну су ре а ли зо ва не две фо кус-гру пе, у про сто ри ји ло кал не ор га-
ни за ци је7 ци вил ног сек то ра, ко ја је аде кват на за при ме ну те ис тра жи вач ке 
тех ни ке. У фо кус-гру пи о сва ко днев ном жи во ту сред њо шко ла ца уче ство ва ло 
је 13 уче сни ка – се дам мла ди ћа и шест де во ја ка. Реч је о уче ни ци ма тре ћих 
и че твр тих раз ре да Гим на зи је, Тех нич ке и Ме ди цин ске шко ле у Ко сов ској 
Ми тро ви ци и Тех нич ке шко ле у Зве ча ну. Тро ји ца уче сни ка су из ен кла ва – 
пре о ста лих ру рал них срп ских сре ди на ју жно од Ибра (Кли на, Ба бин Мост, 
Ве ли ка Хо ча) и је дан из Ле шка, нај се вер ни јег ме ста пре ма цен трал ној Ср-
би ји. Сва че тво ри ца су сме ште на у До му уче ни ка у Ко сов ској Ми тро ви ци. 
Оста ли уче сни ци фо кус-гру пе жи ве са сво јим по ро ди ца ма у Ко сов ској Ми-
тро ви ци и Зве ча ну. У фо кус-гру пи о сва ко днев ном жи во ту сту де на та, Ср ба 
и оста лих не ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји, уче ство ва ло је је да на ест (11) 
уче сни ка – пет мла ди ћа и шест де во ја ка. Реч је о сту ден ти ма Ме ди цин ског, 
Еко ном ског, Учи тељ ског, Фи ло зоф ског фа кул те та, Фа кул те та за спорт и Ви-
со ке шко ле стру ков них сту ди ја Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним 
се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци. Ше сто ро уче сни ка по ти че из ен кла ва 
(При луж је, Ла пље се ло, Угља ре, Но во Бр до), али су на шко ло ва њу у Ко сов-
ској Ми тро ви ци. 

Фо кус-груп не ди ску си је во ђе не су уз при ме ну стра те ги је лев ка, што 
зна чи да су нај пре по ста вља на оп шта, за тим по себ на и од ре ђе ни ја пи та ња. 

7 „Цен тар за раз вој за јед ни ца“
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У скла ду са тим, ди ску си је су во ђе не нај пре на те му сва ко днев ног жи во та 
уче сни ка, са по себ ним освр том на сло бод но вре ме и сте пен за до вољ ства 
сва ко днев ним жи во том. По том је као те ма, ши рим се том пи та ња и пот пи-
та ња, уве ден ин тер нет и ко ри шће ње дру штве них мре жа. Тре ћи сег мент од-
но сио се на без бед но сну си ту а ци ју и то да ли уче сни ци ди ску си ја сма тра ју 
да се она раз ли ку је у Ко сов ској Ми тро ви ци, у по ре ђе њу са ен кла ва ма. За-
вр шни сег мент ди ску си је био је ве зан за ми шље ња уче сни ка, да ли ће оста ти 
или оти ћи са Ко со ва и Ме то хи је. За по тре бе овог ра да би ће пре зен то ва ни 
ре зул та ти пр вог де ла ди ску си је ко ји је у ве зи са сва ко дне ви цом, сло бод ним 
вре ме ном и ин тер не том8.

Ди ску си је су за бе ле же не аудио-тех ни ком, та ко да су тран скри бо ва ни од-
го во ри пот пу но ори ги нал ни. Уче сни ци су по ка за ли ви сок ни во мо ти ви са но-
сти за ди ску си ју на на ве де не те ме. Ни је би ло не га тив них вер бал них, ни ти не-
вер бал них ре ак ци ја уче сни ка, као ни од би ја ња у да ва њу од го во ра. Шта ви ше, 
сте кле смо ути сак да су уче сни ци обе фо кус-гру пе има ли по тре бу да о сво јим 
жи во ти ма и ста во ви ма отво ре но го во ре, че му у при лог го во ри ин тен зив на 
ин тер ак ци ја уну тар обе фо кус-гру пе. У увод ној ре чи на ве ле смо циљ, при ро-
ду и тех ни ку ис тра жи ва ња. Ка ко је јед на од аутор ки9 већ ре а ли зо ва ла слич но 
ис тра жи ва ње на кон јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва од стра не 
при штин ских ин сти ту ци ја, у но вом ис тра жи ва њу по шло се од прет по став ки 
да је у сег мен ту „Ка ко про во ди те сво је сло бод но вре ме“ до шло до зна чај не 
про ме не – ма сов ног и ак тив ног уче шћа мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји у 
вир ту ел ним дру штве ним мре жа ма, пре све га Феј сбу ку (Fa ce bo ok). Шта ви ше, 
прет по став ка је да не са мо што су Феј сбук и ин тер нет по ста ли до ми нан тан 
на чин про во ђе ња сло бод ног вре ме на за нај ве ћи број мла дих Ср ба у По кра-
ји ни, већ да је и њи хов зна чај уто ли ко ве ћи што мла дим Ср би ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји не до ста ју сви оста ли кул тур ни и спорт ски са др жа ји, као и еле мен-
тар на сло бо да кре та ња и из бо ра са др жа ја за ак тив но про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на и сва ко днев ног жи во та уоп ште. Ово тим пре што мла ди Ср би ду же 
од де це ни ју од ра ста ју у не си гур ном, си ро ма шном и уру ше ном по страт ном 
дру штве ном окру же њу. Прет по ста ви ле смо, та ко ђе, да се ма сов на и ду го трај-
на упо тре ба дру штве них мре жа и ин тер не та од ра зи ла и на оста ле сег мен те 

8 Ово тим пре што су ди ску си је фо кус-гру па би ле ве о ма ин тен зив не, услед че га смо при-
ку пи ле ве ли ки број по да та ка. Услед тех нич ких пра ви ла ко ја се од но се на при пре му 
на уч ног члан ка, ди ску си је ће би ти пред ста вље не у два ра да, с тим што ће у овом ра ду 
би ти ре чи о сва ко дне ви ци и сло бод ном вре ме ну као ње ном ва жном аспек ту, а те жи-
ште дру гог ра да би ће на са гле да ва њу без бед но сне си ту а ци је и пер спек ти ве жи во та на 
Ко со ву и Ме то хи ји. 

9 Ви де ти: Ива на Ари то но вић, „Пер спек ти ве мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји“, Кул-
тур но на сле ђе Ко со ва и Ме то хи је – на уч но ви ђе ње ис хо ди шта, раз во ја, зна ча ја и чу ва ња, 
Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић, 2010, 369–382. 
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њи хо вог сва ко днев ног жи во та, пре све га на днев не рад не оба ве зе у шко ли и 
на фа кул те ту, ам би ци је, као и на пла но ве за бу дућ ност.

Глав ни раз лог ода би ра фо кус-груп не тех ни ке у овом ис тра жи ва њу је сте 
раз ви ја ње со ци јал не ин тер ак ци је ме ђу чла но ви ма гру пе, са ци љем са зна ва-
ња њи хо вих ста во ва, ми шље ња, уве ре ња, ис ку ста ва и ре ак ци ја, ко је се ко ри-
шће њем дру гих ис тра жи вач ких ме то да не мо гу та ко ла ко са зна ти. По ме ну ти 
ста во ви, ми шље ња, уве ре ња де ли мич но су не за ви сни од гру пе или со ци јал-
ног окру же ња, али их је нај јед но став ни је от кри ти кроз ме ђу соб ну ин тер ак-
ци ју, на ко јој фо кус-гру па по чи ва и ко ју под сти че10. Груп ну ди на ми ку смо 
усме ра ва ле са ци љем до би ја ња ис кре них и отво ре них од го во ра ис пи та ни ка. 
На ро чи то смо има ле у ви ду да се у та квој си ту а ци ји фа во ри зу је ме ђу соб на 
са рад ња ис пи та ни ка, од но сно да је за да так мо де ра то ра да ума њи евен ту ал-
не тен зи је. У сва кој гру пи има „при ча ли ца“ и „ћу то ло га“, што је био слу чај 
и у на шем ис тра жи ва њу. Ипак, за да так мо де ра то ра је да уми ри и кон тро-
ли ше при ча ли це, а афир ми ше ћу то ло ге. Ве о ма је би ло ва жно да мо де ра тор 
не до зво ли на ме та ње ми шље ња не ког ис пи та ни ка оста лим ис пи та ни ци ма. 
Успе шност фо кус-гру ног ин тер вјуа и ва лид ност до би је них по да та ка по сти-
же се у ве ли кој ме ри, за хва љу ју ћи при јат ној и опу ште ној ат мос фе ри, ко ја 
ис пи та ни ци ма омо гу ћу је искре но из но ше ње сво јих ста во ва. „Ин ди ви ду ал не 
ка рак те ри сти ке уче сни ка ће ути ца ти на по на ша ње дру гих уче сни ка, ква ли-
тет ин тер ак ци је, ко хе зи ју и ком па ти бил ност гру пе, чи ме се ства ра ам би јент 
у ко јем ће се уче сни ци осе ћа ти сло бод ни или ску че ни, до вољ но мо ти ви са ни 
или рав но ду шни, опу ште ни или упла ше ни“11. Ре зул та ти ре а ли зо ва них фо-
кус-гру па по ка зу ју да су уче сни ци ве о ма искре но, у отво ре ној и опу ште ној 
ат мос фе ри, го во ри ли о свом сва ко днев ном жи во ту и ква ли те ту сло бод ног 
вре ме на у пост кон фликт ном дру штве ном окру же њу.

2. Ка ко из гле да је дан ваш уоби ча је ни дан?

Пр во пи та ње по ста вље но уче сни ци ма обе фо кус-гру пе гла си ло је: „Ка ко 
из гле да је дан ваш уоби ча је ни дан?“ (са по себ ним освр том на сло бод но вре-
ме). У фо кус-гру пи одр жа ној са сред њо школ ци ма до ми ни ра ли су од го во ри о 
бу ђе њу у ра ним ју тар њим са ти ма због од ла ска у шко лу, али и спа ва њу то ком 
да на. На кон ча со ва ве ћи на ис пи та ни ка од ла зи у не ки од ло кал них ка фи ћа на 

10 Ис тра жи вач мно го те же кон тро ли ше фо кус-гру пу не го ин ди ви ду ал ни ин тер вју, јер се 
у фо кус-гру пи мо же де си ти да уче сни ци пре у зму ини ци ја ти ву и кон тро лу над си ту а ци-
јом. Због то га се ин си сти ра на ис тра жи ва че вом до бром по зна ва њу тог ис тра жи вач ког 
про це са. У ком би на ци ји са по сма тра њем, фо кус-гру па омо гу ћу је ис тра жи ва чу да при-
ку пи ве ћу ко ли чи ну ин фор ма ци ја у кра ћем вре мен ском ро ку.

11 Сла ђа на Ђу рић, нав. де ло, 2007, 33.
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пи ће или у шет њу. По по врат ку ку ћи, од ма ра ју се или уче и про во де вре ме 
на ин тер не ту. Пред ве че од ла зе у град, а на кон то га та ко ђе про во де вре ме на 
ин тер не ту. Ис пи та ни ци ко ји су сме ште ни у До му уче ни ка у Ко сов ској Ми-
тро ви ци, на гла си ли су да вре ме ко је је у по по днев ним ча со ви ма пред ви ђе но 
за уче ње про во де спа ва ју ћи, а не ки уче сни ци ко ји има ју и ван школ ске ак-
тив но сти, као Му зич ку шко лу, фол клор, спорт, та ко ђе су ис та кли да на ла зе 
вре ме на за спа ва ње. Вр ло ма ло ис пи та ни ка из ја ви ло је да чи та лек ти ре или 
књи ге уоп ште, тим пре што, по соп стве ном при зна њу, ре ше ња за школ ске и 
ван школ ске за дат ке про на ла зе на ин тер не ту. Се дам од три на ест уче ни ка се 
ба ве спор том, фол кло ром или му зи ком. Уче ни ци ко ји су сме ште ни у До му 
уче ни ка, сво је вре ме пот пу но дру га чи је про во де ка да су у сво јим ме сти ма 
по ре кла. У сре ди на ма ју жно од Ибра, њи хо ва пр ва ак тив ност је да раз го ва-
ра ју са по ро ди цом о но ви на ма у ку ћи и ме сту, с об зи ром на то да има ју про-
бле ма у те ле фон ској ко му ни ка ци ји са по ро ди цом то ком њи хо вог бо рав ка 
у Ко сов ској Ми тро ви ци (због пре ки да срп ских те ле фон ских мре жа). Они 
по ма жу ро ди те љи ма у по љо при вред ним по сло ви ма или про во де вре ме на 
ин тер не ту, ко је им та да бу квал но слу жи као „про зор у свет“, „бег од ствар-
но сти“ и „ко му ни ка циј ска ве за са сво ји ма у Ср би ји“. Сло бод но вре ме не 
про во де на ули ци и игри, због без бед но сне си ту а ци је. Сви су емо тив но од-
го во ри ли да су срећ ни ји ка да бо ра ве у Ко сов ској Ми тро ви ци, ко ја је за њих 
ур ба на сре ди на, мно го дру га чи ја и ве ћа од њи хо ве, и ко ја им пру жа са др жа је 
за сло бод но вре ме. Поп ту но дру га чи је је од го во рио уче ник из Ле шка, ко-
ји је у по зи тив ном сми слу ја сно из дво јио сво ју сре ди ну, на крај њем се ве ру 
Ко со ва, пре ма цен трал ној Ср би ји, ко ја му да је сми сао сло бо де и ква ли те та 
жи вље ња; у њој се бо ље осе ћа, јер до ста вре ме на про во ди на по љу, у игри са 
сво јим вр шња ци ма.

М. Б. (уче ник, КМ): „Про бу дим се око 6 са ти. Око 7 са ти сам у шко ли. 
Од 12 до 15 ча со ва спа вам, па иза ђем на ка фу са дру гом. Три пу та не дељ но 
идем на фол клор. Уве че гле дам се ри ју, не ки филм на ХБО-у, ин тер нет и та-
ко“.

И. С. (уче ни ца, КМ): „Бу дим се око 6 са ти, за то што ча со ви по чи њу у 
7 са ти. У 12:30 ча со ва сам код ку ће. Идем на ин тер нет, слу шам му зи ку, учим 
око 2 са та. Уве че фит нес, филм, се ри ја. Ви кен дом из ла зим, тр чим, и ра дим 
би ло шта што мо же да ме ре лак си ра...“

М. А. (уче ник, Кли на): „У шко ли сам до 12 са ти. Око 14 ча со ва сам у 
До му. Од 15 до 17 ча со ва је вре ме пред ви ђе но за уче ње – та да спа вам. По сле 
идем са дру го ви ма на ин тер нет. Уве че ис пу ши мо по ци га ру ис пред До ма, па 
иде мо на са ва ње. Ку ћи идем пет ком. Та да се ви дим и ис при чам са мо ји ма о 
то ме ка ко је у шко ли. Су бо том има мо пу но по сла, по ма жем им у њи ви, за то 
што има мо пу но њи ва. Оста так да на про ве дем у ку ћи са се стром“.
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М. С. (уче ни ца, КМ): „Оба ве зно ују тро ка сним за шко лу. По сле шко ле 
сам са ти ма на Феј сбу ку. За ме ни ла сам књи ге Феј сбу ком по след њих пар ме-
се ци. Уве че сам до ка сно на ин тер не ту“.

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „До 12 са ти сам у шко ли. Тре ни рам ко-
шар ку и идем у те ре та ну. До 21 час мо ра мо да бу де мо у До му. У Ба би ном 
Мо сту сам на ин тер не ту по цео дан. Не мам ви ше дру штво та мо. Ин тер нет 
имам 2 го ди не, од ка ко су нам Шип та ри ис кљу чи ли фик сне мре же. Ср бин из 
При луж ја је про вај дер за ин тер нет“.

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Ов де сам у шко ли од 7 до12 са ти. По сле 
оба ве зно идем са дру штвом на пи ће. Он да до ђем у Дом, па идем на ин тер нет 
у обли жњи сту дент ски ка фић. За вре ме уче ња углав ном спа вам, као и оста ли из 
До ма. Око 18 ча со ва идем на ве че ру, па на ка фу са дру штвом. Ку ћи идем јед ном 
ме сеч но, јер не мам че сто пре воз. Та мо по ма жем мо ји ма у ви но гра ду. Са по ро-
ди цом се чу јем пре ко мо бил ног12. И фик сни и ин тер нет та мо пла ћа мо Шип та ри-
ма. Мо ји се ба ве ви но гра дар ством, та ко да им по ма жем. Мој та та про да је ви но“.

М. В. (уче ни ца, КМ): „У шко ли сам до 12 са ти, па у му зич кој од 13 са ти. 
Уве че идем на фит нес, па гле дам не ку се ри ју. На ин тер не ту играм сла га ли цу 
или гле дам не ки филм на ХБО-у. Ли стам ча со пи се, књи ге не уна зад две го ди-
не. Уве че не из ла зим мно го. Во лим да се дим код ку ће са по ро ди цом. Ви кен-
дом идем на ча со ве хе ми је, спре мам се за при јем ни“.

С. В. (сту дент, КМ): „Уста јем у 8:30 ча со ва и спре мам се за по сао. Од 
9 са ти сам на по слу. Ра дим у ло кал ној не вла ди ној ор га ни за ци ји. До 13 ча со-
ва сам на по слу. По сле одем ку ћи и спре мам ис пи те, јер сту ди рам ен гле ски. 
Уве че из ла зим у град са ве ре ни цом. Ина че, стал но чи там књи ге...“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ја сту ди рам ме ди ци ну, та ко да по цео дан 
имам пре да ва ња, све ми је то ме под ре ђе но. Сло бод но вре ме је вре ме из ме ђу 
пре да ва ња, та да сам са де вој ком или дру го ви ма... Ви кен дом учим. Ка да сам 
код ку ће уоп ште не из ла зим, осим ка да је ле по вре ме – та да игра мо фуд бал. 
Ина че сам на ра чу на ру по цео дан или гле дам филм. Код ку ће од мах упад нем 
у апа ти ју и уоп ште ми се не из ла зи. У гра ду ми је дан ис пу њен пре ва њи ма. 
Код ку ће ми се ни шта не ра ди“.

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Ка да сам у Ко сов ској Ми тро ви ци, стал-
но сам у по кре ту. У се лу сам са мо у ку ћи. Рет ко ко од дру штва од ла зи ку ћи 
на ви кенд. Не ка да у истом да ну одем ку ћи и вра тим се у град. У се лу по сто је 
два или три ка фи ћа и та мо су увек исти љу ди. Ов де ми је за ни мљи ви је. Ви ше 
је љу ди и ви ше оба ве за“.

С. В. (сту дент ки ња, Угља ре): „Ов де имам пре да ва ња или идем у шет ње 
или учим. Код ку ће уоп ште не из ла зим. Ве ли ка је раз ли ка из ме ђу Ко сов ске 
Ми тро ви це и ен кла ва. Не ма где та мо да се иза ђе...“

12 Ко ри сте ћи број те ле фо на ал бан ског опе ра те ра.
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И. И. (Ром ки ња, КМ): „Ја сам из Ко сов ске Ми тро ви це, али сам по цео 
дан у ку ћи. Не из ла зим че сто. Гле дам се ри је, све ре дом. Ку вам, то во лим и 
во лим да пра вим фри зу ре. На ин тер не ту гле дам ка ко се пра ве фри зу ре“.

Ј. К. (сту дент, КМ): „Ра дим по сме на ма и ни ка да не мам вре ме на. Ка да 
до ђем ку ћи, при ват но ра дим за дру ге љу де. И учим. Са да сам на стру ков ним 
сти ди ја ма“.

На исто пи та ње о сво јој днев ној ру ти ни, сту ден ти су нај че шће на во ди ли 
оба ве зе на фа кул те ту, и дру же ње (углав ном уве че). За раз ли ку од сред њо шко-
ла ца, сту ден ти ни су спо ми ња ли спа ва ње у днев ним ча со ви ма, днев не шет ње по 
гра ду, и сво јим од го во ри ма ја сно су ука за ли да су им оба ве зе на фа кул те ту до-
ми нант не. Са мо две сту дент ки ње су на ве ле да се ба ве спор том. До дат но, два 
уче сни ка ра де, па су на ве ли да ни је јед но став но ра ди ти и сту ди ра ти. За јед нич ка 
ка рак те ри сти ка у од го во ри ма сред њо шко ла ца и сту де на та из ен кла ва је та да 
раз ли чи то про во де вре ме ка да су у сво јим ме сти ма по ре кла или у Ко сов ској 
Ми тро ви ци. Ка да су код ку ће, где, за раз ли ку од сред њо шко ла ца, бо ра ве кра ће 
и ре ђе, вре ме про во де у ку ћи, на ин тер не ту. Оче ки ва но, ви ше им се до па да да 
вре ме про во де у Ко сов ској Ми тро ви ци, и осим јед не уче сни це, сви већ на по-
чет ку ди ску си је од би ја ју мо гућ ност да се вра те у ен кла ве по за вр шет ку сту ди ја. 

На пи та ње: „Да ли сте за до вољ ни сво јим жи во том?“ са из у зет ком јед-
ног сту ден та, оста ли уче сни ци су не вер бал ним и па ра вер бал ним ка на ли ма 
сна жно по ка за ли сво је не за до вољ ство (при ме тан пе си ми зам), а у вер бал ним 
од го во ри ма су до не кле ис ка за ли сво је не за до вољ ство, са из у зет ком сту де-
на та из ен кла ва ка да су при ча ли о свом жи во ту у ен кла ва ма. Ти сту ден ти су 
ја сно ис ти ца ли да је њи хов жи вот знат но са др жај ни ји и по зи тив ни ји ка да 
вре ме про во де на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је не го у сво јим ме сти ма по ре кла. 
Њи хо ви од го во ри би ли су го то во иден тич ни од го во ри ма сред њо шко ла ца 
из ен кла ва, али са при мет ни јим не за до вољ ством жи во том у ен кла ви. Са мо 
је дан уче сник из Ко сов ске Ми тро ви це је из ја вио да је „ве чи ти оп ти ми ста“ 
и да је „пре за до во љан“ жи во том у Ко сов ској Ми тро ви ци. Оста ли од го во-
ри су фраг мен тар но опи си ва ли не за до вољ ство сту де на та. Пра те ћи ре ак ци-
је сред њо шко ла ца, та ко ђе је би ло очи глед но њи хо во не за до вољ ство сво јим 
сва ко днев ним жи во том, осим уче ни ка из ен кла ва ка да бо ра ве у До му, и јед-
не уче ни це из Ко сов ске Ми тро ви це, ко ја сво је за до вољ ство по ве зу је са ам-
би ци ја ма за на ста вак шко ло ва ња у не ком дру гом уни вер зи тет ском цен тру. 
Оста ли уче сни ци се вр ло отво ре но жа ле на соп стве ну ле њост, про во ђе ње 
до ста вре ме на на ин тер не ту и на то да ма ло вре ме на по све ћу ју оба ве за ма.

М. Х. (сту дент ки ња, КМ): „Мо гло би и бо ље да бу де. Пре пар да на сам 
по це лом гра ду тра жи ла обру че за ко шар ку. На шла сам са мо је дан кош, али 
је ис под ње га би ло сме ће!“
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А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Во лео бих да има „Па инт бол“-а или би-
ли ја ра, ја во лим те спор то ве. Ов де у Ко сов ској Ми тро ви ци љу ди су до бри и 
око ли на је ина че по зи тив на. Сву да не што фа ли, ни је то са мо про блем овог 
гра да. Око ли на (це ла По кра ји на – И. А.) је ина че та ква да не ма пу но из бо ра“.

С. Д. (сту дент ки ња, Угља ре): „У Ко сов ској Ми тро ви ци сам до не кле 
за до вољ на сво јим сва ко днев ним жи во том, а код ку ће уоп ште ни сам. Ов де 
имам ви ше из бо ра за све. И про ток ин тер не та је ов де бр жи. У се лу са ти ма 
или да ни ма не ма стру је, на ро чи то зи ми. Фа ле нам основ не ства ри за жи вот. 
Са дру ге стра не, ов де у гра ду је мно го пр ља во, то ме нер ви ра, љу ди не ра де 
свој по сао ка ко тре ба, бе за ко ње вла да...“ 

С. В. (сту дент, КМ): „Ја сам ве чи ти оп ти ми ста и ми слим да ми сли об ли-
ку ју ствар ност. Пре за до во љан сам“.

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „Ов де ми је бо ље не го у Ба би ном Мо сту. 
Ов де иде мо на ба скет или на ка фу, а та мо су љу ди мно го ве за ни за ин тер нет, 
па не из ла зе. Та мо са да не ма ни спорт ских ак тив но сти...“ 

М. В. (уче ни ца, КМ): „Пр ве две го ди не гим на зи је сам по цео дан има ла 
не ке оба ве зе. И све сам по сти за ла да ура дим, ви ше не го са да, у че твр тој го-
ди ни. Са да сам и пре ви ше опу ште на. Не ми слим да је раз лог за то Феј сбук, 
не го ето, мо ја ле њост“.

М. С. (уче ни ца, КМ): „Ни сам за до вољ на, јер сам за ме ни ла дан за ноћ. 
Има ла бих ви ше вре ме на, да ни сам по гра ду или да не спа вам пре ко да на“.

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „У че твр том раз ре ду ни сам уоп ште за до вољ на, јер 
учим са мо за шко лу и за при јем ни. Не знам ка да сам по след њи пут про чи та-
ла не ку књи гу. Ми слим да наш си стем тре ба де ци да дâ јед ну го ди ну па у зе 
из ме ђу сред ње шко ле и фа кул те та, па да од лу чи мо шта ће мо да упи ше мо“.

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Ов де мно го до бро ис ко ри стим дан. Та мо је 
бо ље што по ма жем мо ји ма, и што сам на ин тер не ту сâм, али ов де имам дру го-
ве и про во дим вре ме ка ко ја же лим. Ни ко ми не огра ни ча ва сло бо ду кре та ња“.

Тре ће пи та ње сег мен та о сва ко днев ном жи во ту и сло бод ном вре ме ну 
гла си ло је: „Да ли Ко сов ска Ми тро ви ца пру жа са др жа је за сло бод но вре-
ме?“ Оп ште је ми шље ње уче сни ка обе фо кус-гру пе да је то не до вољ но, те да 
је ја сна пред ност тог гра да на се ве ру По кра ји не у од но су на оста ле срп ске 
сре ди не. Ипак, ка да се са др жа ји за сло бод но вре ме упо ре де са гра до ви ма у 
цен трал ној Ср би ји, ис по ста вља се да Ко сов ска Ми тро ви ца пру жа мно го ма-
ње са др жа ја не го што је мла дим љу ди ма по треб но. 

М. В. (уче ни ца, КМ): „Ми слим да не пру жа уоп ште, али ако не ко мо же 
сâм се би да из ми сли за ба ву, не ће му би ти про блем да бу де ни у Ко сов ској 
Ми тро ви ци. Има мо би бли о те ку, ин тер нет, те ле ви зи ју. Ни смо баш на кра ју 
све та, али је сте про блем за оне ко ји же ле ви ше“.
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Оста ли уче сни ци обе фо кус-гру пе су не вер бал но из ра зи ли сво је ми шље-
ње о то ме да у Ко сов ској Ми тро ви ци не ма са др жа ја ко ји су им по треб ни. 
Ка да се по ста ви пи та ње кон крет них са др жа ја ко ји не до ста ју, увек се на во ди 
од су ство по зо ри шта, би о ско па, му зе ја, спорт ске ха ле и за тво ре ног ба зе на. 
Ка ко су сви ад ми ни стра тив ни и кул тур ни објек ти ко ји у Ко сов ској Ми тро-
ви ци по сто је оста ли у ју жном де лу гра да у ко ме жи ве ис кљу чи во Ал бан ци, 
ја сно је за што Ср би и не ал бан ци из Ко сов ске Ми тро ви це ин си сти ра ју на 
по тре ба ма за тим уста но ва ма. 

3. Ин тер нет и дру штве не мре же 

У дру гом по гла вљу „Ин тер нет и дру штве не мре же“, у ве ћем се ту пи та ња 
и пот пи та ња, уче сни ци су ја сно ис та кли да сва ко днев но ко ри сте ин тер нет 
по не ко ли ко са ти, као и да сви има ју на ло ге на дру штве ним мре жа ма, ме-
ђу ко ји ма је Феј сбук до ми нан тан и нај по пу лар ни ји. Са но вом ге не ра ци јом 
мо бил них smart те ле фо на и но вим апли ка ци ја ма (Go o gle An droid, при ме ра 
ра ди), при ступ ин тер не ту и дру штве ним мре жа ма пре ко мо бил ног те ле фо-
на по стао је уоби ча јен, та ко да го то во сви ис пи та ни ци не са мо што има ју 
соп стве ни ра чу нар, већ при ступ Феј сбу ку и ин тер не ту све че шће оства ру ју 
и пре ко мо бил ног те ле фо на. То је омо гу ћи ло ин тен зив ни је, ма сов ни је и че-
шће по се те ин тер не ту и дру штве ним мре жа ма, пер со на ли зо ва ни ји при ступ 
и бо ра вак на свет ској мре жи, а са мим тим је ути ца ло и на ве ћу за ви сност од 
ин тер не та и вир ту ел не ко му ни ка ци је. На ши ис пи та ни ци ин тер нет ко ри сте 
и дру штве ним мре жа ма при сту па ју ви ше пу та днев но и по не ко ли ко са ти. 
Убе дљи ва ве ћи на се днев но од два до пет пу та „ка чи“ на мре жу и та мо про во-
ди од два до че ти ри са та, и то нај ви ше на Феј сбу ку и игра ју ћи игри це. Чи ни 
се, ипак, да су сту ден ти ра ци о нал ни ји и да вре ме ква ли тет ни је про во де, за 
раз ли ку од сред њо шко ла ца, ко ји углав ном игра ју игри це, „ча ту ју“ са дру го-
ви ма из не по сред ног фи зич ког окру же ња, уре ђу ју сво је про фи ле или по се-
ћу ју ту ђе на Феј сбу ку. Иако про во де исто вре ме на као и сред њо школ ци на 
Феј сбу ку, они ипак, за раз ли ку од сред њо шко ла ца, уме ју и ци ља но да оду на 
сај то ве на ко ји ма мо гу да про на ђу ин фор ма ци је ко ри сне за фа кул тет, укљу-
чу ју ћи и сај то ве сво јих фа кул те та, а та ко ђе, по се ћу ју и по ли тич ко-ин фор-
ма тив не сај то ве. На пи та ње „Шта нај че шће ра ди те на Феј сбу ку или не кој 
дру гој дру штве ној мре жи?“, у фо кус-гру пи са сред њо школ ци ма, њих пе то ро 
је од го во ри ло да углав ном игра игри це. Они се ма хом, осим што игра ју ве-
о ма по пу лар ну игру „Сла га ли ца“, до пи су ју са при ја те љи ма ко ји ни су у Ко-
сов ској Ми тро ви ци (ско ро две тре ћи не), али и „шпи ју ни ра ју“ ту ђе на ло ге, 
углав ном сво јих сим па ти ја, мо ма ка/де во ја ка или „кон ку рен ци је“. Сту ден ти 
су та ко ђе ис та кли да сва ко днев но ко ри сте ин тер нет и има ју на ло ге на дру-
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штве ним мре жа ма, те да је Феј сбук нај по пу лар ни ји. На пи та ње: „Шта нај че-
шће ра ди те на Феј сбу ку, или не кој дру гој дру штве ној мре жи?“, сви сту ден ти 
су од го во ри ли да Феј сбук ко ри сте да би са зна ли шта ра де њи хо ви при ја те-
љи, од но сно ве ћи на ко ри сти ту мре жу да би се до пи си ва ла са при ја те љи ма 
у дру гим ме сти ма. За раз ли ку од сред њо шко ла ца, ко ји још увек не ма ју из-
ра же ну по тре бу за до пи си ва њем са при ја те љи ма ко ји не жи ве у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, код сту де на та је очи глед на по тре ба да са при ја те љи ма оста ну 
у кон так ту пу тем Феј сбу ка. Сред њо школ ци су, очи то, на Феј сбу ку „ло кал-
но ор јен ти са ни“, па че шће ко му ни ци ра ју и по се ћу ју на ло ге сво јих вр шња ка 
ко је ви ђа ју и са ко ји ма се ви ђа ју. Сту ден ти су, та ко ђе за раз ли ку од сред-
њо шко ла ца, ак тив ни ји и као чла но ви од ре ђе них мре жа на Феј сбу ку. Нај ве-
ћа слич ност у од го во ри ма уче сни ка обе фо кус-гру пе је сте да ма хом игра ју 
игри це и да су све сни то га да про во де пу но вре ме на на Феј сбу ку. Ипак, за 
раз ли ку од сред њо шко ла ца, чи ни се да би сту ден ти би ли спрем ни ји да пре-
ду зму кон крет не ко ра ке и сма ње вре ме ко је про во де на Феј сбу ку, јер су све-
сни ји сво јих оба ве за на сту ди ја ма. Је дан сту дент је на вео ка ко је ме се ци ма 
за ва ра вао се бе да спре ма ис пи те са отво ре ним књи га ма на сто лу и „он лајн“ 
при су ством на Феј сбу ку. Иако му по чет на на ме ра ни је би ла да од ла зи на свој 
про фил, на кра ју би увек за вр шио „он лајн“. Сво је „гу бље ње“ вре ме на оправ-
да вао је ти ме да зна сво гра ди во из књи га, те да ни је стра шно што је вре ме 
за уче ње у ства ри про вео на Феј сбу ку. Ипак, у јед ном тре нут ку је за мр зао 
свој про фил и у пот пу но сти ис кљу чио ко ри шће ње Феј сбу ка на ду же од ме-
сец да на. Ре зул та ти те од лу ке би ли су очи глед ни, бу ду ћи да је за та ко крат ко 
вре ме по ло жио не ко ли ко ва жних ис пи та, по но во до бив ши кон цен тра ци ју за 
уче ње. Сту ден ти су на ве ли и то да су све сни ри зи ка за ви сно сти од Феј сбу ка.

М. Б. (уче ник, КМ): „Ја об ја вљу јем пе сме на свом зи ду и играм игри це“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Играм игри це“.
С. В. (сту дент, КМ): „Ја сам члан стра ни ца ко је се бо ре за очу ва ње срп-

ске ћи ри ли це и чи там тек сто ве на тим стра ни ца ма“.
В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Играм игри це и по гле дам да ли има не што 

но во код мо јих дру га ри ца. На по чет ној стра ни то пи ше, ето, да се ни су по-
ро ди ле или ве ри ле...“

Ј. К. (сту дент, КМ): „Нај за ни мљи ви ји ми је чат. До ста мо јих дру га ра из 
де тињ ства је из Вр њач ке Ба ње и до пи су је мо се....“

Г. Р. (сту дент, При луж је): „Рет ко идем на Феј сбук. Нај че шће се ви-
кен дом до пи су јем са дру га ри ма и де вој ком, јер је она из ен кла ве и та мо не ма 
ни ка квих ве за осим ин тер не та“.

З. Р. (сту дент, При луж је): „Уга сио сам на лог на ме сец и по да на. Раз-
ва лио сам ис пи те, до био сам две де сет ке и по ло жио сам ко ло кви ју ме. Код 
ку ће сам стал но пред ра чу на ром, јер та мо не по сто ји ни ка ква за ни ма ци ја, ни 
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ак тив ност. Сви мо јих го ди на су ван се ла на сту ди ја ма, а они ко ји су оста ли у 
се лу су апа тич ни и не ра де ни шта“.

С. Д. (сту дент ки ња, Угља ре): „До пи су јем се са љу ди ма ко ји ни су одав-
де. На фа кул те ту има мо сво ју гру пу, па се до пи су је мо са про фе сор ком, она 
нам ша ље ко ри сне лин ко ве. Има и стра ни ца о пси хо ло ги ји, то ме за ни ма и 
то чи там. Све за ви си ка ко се ин тер нет ко ри сти. Не га тив но је то што их мно-
го ко ри сти мо, али је по зи тив но што их има“.

Б. В. (сту дент ки ња, Но во Бр до): „Про ве рим по ру ке и оба ве ште ња. 
Не ка да играм игри це. Чу јем се са при ја те љи ма из ен кла ва, за то што та мо 
не ма те ле фон ске мре же“.

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Ис кљу чи во про ве рим да ли имам по ру ке. 
Уђем на ФБ и 10 пу та днев но, али про ве рим има ли но во сти и из ло гу јем се“.

На пи та ње: „Ко је су, по ва шем ми шље њу, пред но сти за мла де ко ри шће-
ња ин тер не та и Феј сбу ка/оста лих дру штве них мре жа?“, уз од го вор да им он 
слу жи да бу ду у кон так ту са љу ди ма, и да се бр же до ла зи до ин фор ма ци ја, 
сту ден ти за кљу чу ју да је Феј сбук ство рио за ви сност код но вих ге не ра ци ја и 
да се осе ћа ју, ка да ни су на мре жи, као да су од се че ни од све та и као да про пу-
шта ју све што је ва жно, те да је за ви сност од ин тер не та/Феј сбу ка не по вра-
тан про цес, ко ји је ути цао на оту ђе ње љу ди. Исме ја ва ни су при ме ри њи хо-
вих по зна ни ка, ко ји фи зич ки про во де вре ме на ка фи у ка фи ћу, али за пра во 
су мен тал но све вре ме „он лајн“. Та кви љу ди, ка ко ка жу, има ју из ра же ну по-
тре бу да „цео свет“ са зна шта они ра де и ка ко се осе ћа ју „у сва ком тре нут ку“. 
Ин те ре сант но је да су сту ден ти у овом де лу пи та ња за пра во ви ше би ли усме-
ре ни на кри ти ко ва ње Феј сбу ка, уме сто да на ве ду пред но сти, осим оног де ла 
где сту ден ти из ен кла ва на во де ја сну пред ност по ве зи ва ња сво јих сре ди на са 
спољ ним све том. На исто пи та ње у фо кус-гру пи са сред њо школ ци ма до би ле 
смо слич не од го во ре, што зна чи да су и сред њо школ ци ви ше го во ри ли о ма-
на ма и опа сно сти ма ко је су свој стве не нео пре зном ко ри шће њу дру штве них 
мре жа. Ка ко је пи та ње тра жи ло од го вор о пред но сти ко ри шће ња Феј сбу ка и 
ка ко су обе гру пе сво је од го во ре по је ди нач но усме ри ле на не га тив не по сле-
ди це, прет по ста вља мо да мла ди у све сти др же као вр ло при сут ну ин фор ма-
ци ју или ис ку ство о не га тив ним стра на ма ко ри шће ња ове мре же.

С. Д. (сту дент ки ња, Угља ре): „Ко му ни ка ци ја са дру гим љу ди ма, на ро-
чи то они ма ко ји ни су у истом ме сту“.

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „У кон так ту смо са љу ди ма“.
Б. В. (сту дент ки ња, Но во Бр до): „Ка да не мам стру је и ин тер не та, као 

да ни сам жи ва“.
Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Ка да уђем и ви дим 20 зах те ва, об ра ду јем се, 

ка да оно са мо по зи ви за игри це. Та да се скроз ин знер ви рам“.
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И. С. (уче ни ца, КМ): „Упо зна је мо но ве љу де, сти че мо но ва зна ња о 
тех но ло ги ја ма. Али ма не су опа сно сти. На те ле ви зи ји увек при ча ју о опа-
сно сти ма са Феј сбу ка. Ја увек па зим да ли ствар но по зна јем осо бу ко ја ми је 
по сла ла зах тев“.

На пи та ње: „Да ли за мла де Ср бе на Ко со ву и Ме то хи ји по сто ји не ка пред-
ност због ко ри шће ња Феј сбу ка/оста лих дру штве них мре жа“, уче сни ци из ен-
кла ва су та ко ђе ја сно на ве ли, као и сред њо школ ци из ових сре ди на, да им Феј-
сбук слу жи за кон такт са спољ ним све том – по ро ди цом и при ја те љи ма ка да су у 
сво јим ме сти ма, због оне мо гу ће ног функ ци о ни са ња срп ске те ле фо ни је.

З. Р. (сту дент, При луж је): „На жа лост, има сре ди на без те ле фо на, та ко 
да је ин тер нет је ди на ве за. На ма је про вај дер Ал ба нац, лич но до ла зи у се ло 
и на пла ћу је...“

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Не га ти ван је сам Феј сбук, за то што се ма ло 
дру жи мо. Ра ни је се зна ло где су дру га ри, да ли су на школ ском дво ри шту или 
у ули ци и увек смо не по гре ши во на ла зи ли јед ни дру ге. Пред ност је, са дру ге 
стра не, што ин фор ма ци је бр же кру же“.

Г. Р. (сту дент, При луж је): „Мо ји ро ди те љи су на шли школ ске дру го ве 
на Феј сбу ку“.

С. Д. (сту дент ки ња, Угља ре): „Имам се стру у ино стран ству, та ко се 
чу је мо. Ина че би би ло ја ко ску по чу ти се са њом“.

И. Х. (уче ни ца, КМ): „То нам је про зор у свет“.
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Пре ко ин тер не та сам на шла се ми на ре на ко је 

сам ишла, а ко ји су ми по мо гли у обра зо ва њу. Са ин тер не та и дру штве них 
мре жа пу но са зна је мо и има мо бо ље мо гућ но сти за пу то ва ња и скла па ње но-
вих кон та ка та“.

На пи та ња: „За ми сли те да ви ше не по сто ји Феј сбук, ни ти ијед на дру-
штве на мре жа. Шта би сте ра ди ли? Ка ко би сте про во ди ли сво је сло бод но 
вре ме?“, про це на ис тра жи ва ча је да, као ни сред њо школ ци, ни сту ден ти ни су 
има ли пун ка па ци тет да за ми сле та кву си ту а ци ју. Сту ден ти прет по ста вља ју 
да би им то вр ло те шко па ло у пр вим да ни ма, али да би се на кон то га при ви-
кли. Ве ћи на је ипак то „при ви ка ва ње“ по ве за ла са но вом мре жом. Уче сни ци 
обе фо кус-гру пе су на гла си ли да је ко ри шће ње дру штве них мре жа на ин тер-
не ту не по вра тан про цес и да би сва ка ко би ла из ми шље на не ка дру га мре жа. 
У ма њи ни су би ли од го во ри да се не би ни шта про ме ни ло и да им то не би 
те шко па ло. Сте кле смо ути сак да су уче сни ци обе фо кус-гру пе та пи та ња 
до жи ве ли ола ко и тек на кон на шег ин си сти ра ња да ствар но за ми сле си ту-
а ци ју не по сто ја ња Феј сбу ка, да ли су на ве де не од го во ре. Ти од го во ри, ме-
ђу тим, по ка зу ју да је за мла де не за ми слив свет без ин тер не та и дру штве них 
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мре жа, да су они њи хо ва сва ко дне ви ца. На ли ци ма не ких уче сни ка из ен кла-
ва би ла је при мет на бла га не ла год ност при по ми сли да би мо ра ли да жи ве 
без ин тер не та, бу ду ћи да су ви ше пу та на гла ша ва ли да је ди но та ко оста ју у 
кон так ту са дру гим љу ди ма и до би ја ју ин фор ма ци је о остат ку све та. Ин-
тер нет је та ко ђе из вор ин фор ма ци ја о без бед но сној си ту а ци ји на Ко со ву и 
Ме то хи ји, због че га је у по след њих го ди ну да на при мет но по ве ћа ње бро ја 
зва нич них сај то ва, „екс пло зи ја“13 дру штве них гру па на Феј сбу ку и ко нач но 
бло го ва, ко ји слу же за бр зо оба ве шта ва ње гра ђа на о но во на ста лим си ту а ци-
ја ма, би ло са ме ђу на род ним или при штин ским ор га ни за ци ја ма.

С. В. (сту дент, КМ): „Љу ди су за ви сни, не мо гу ће је уга си ти дру штве не 
мре же“.

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Имам дру га чи ји је цео жи вот на Феј су. 
По цео дан је у ка фи ћу, за ком пју те ром... ње гов свет би се сру шио“.

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Ја по зна јем осо бу ко ја 18 са ти днев но про-
во ди на ин тер не ту. И ле ђа је мно го бо ле. Ја сам на Феј сбу ку по ла са та до сат 
и по не дељ но. Не мам по тре бу за феј сом и мо гла бих да за ми слим се бе без те 
мре же“.

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ако би и да ље по сто ја ли мо бил ни те ле фо-
ни, чу ли би смо се. Не ко би на шао ал тер на тив но ре ше ње“.

Ј. К. (сту дент, КМ): „Не би би ло при јат но да се уга се дру штве не мре-
же, али би смо мо ра ли да се на вик не мо. Ма, отво ри ће мо на лог на не кој дру-
гој мре жи... Ја не мо гу уоп ште да за ми слим да не ма дру штве них мре жа...“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „То је пут без по врат ка“. 
М. К. (уче ник, Кли на): „Ме ни се ни шта у жи во ту не би про ме ни ло. Ко-

ри стим Фејс да бих про ве рио ин фор ма ци је за фа кул тет. Код ку ће не гле дам 
ни те ле ви зи ју, ни Феј сбук“.

М. С. (уче ник, Ба бин Мост): „Феј сбук ко ри стим због стра ни ца и за ни-
мљи во ти. Пр вих не ко ли ко да на бих био у кри зи“.

М. Б. (уче ник, КМ): „На пра ви ли би но ву дру штве ну мре жу“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Ве ћи на љу ди је за ви сна од Феј сбу ка. Не ки има ју 

на лог због по сла, а не ки да би се чу ли са по ро ди цом у ино стран ству. Во лео 
бих да се уга си, јер је пре те мре же мно го ви ше би ло дру же ња, иако је би ло 
ма ње при ја те ља“.

На пи та ње: „Да ли мо же те Феј сбук да упо ре ди те са мо бил ним те ле фо-
ном? Да ли вам се де си да иза ђе те из ку ће и не по не се те мо бил ни те ле фон?“, 

13 То је на ро чи то ка рак те ри стич но од из би ја ња та ко зва не јул ске кри зе на се ве ру Ко со ва и 
Ме то хи је 2011. го ди не, од но сно од по ку ша ја при штин ске ад ми ни стра ци је да ус по ста-
ви кон тро лу на се ве ру, за у зи ма њем ад ми ни стра тив них пре ла за Ја ри ње и Бр њак и свих 
до га ђа ја ко ји су по том усле ди ли.
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сви уче сни ци су ја сно ис та кли да им је ин тер нет оба ве за, по пут мо бил ног 
те ле фо на, „не што што не за бо ра вља ју да по не су са со бом ка да иза ђу из ку-
ће“. Та ко ђе, при ступ Феј сбу ку оства ру ју и пре ко мо бил ног те ле фо на, да кле, 
ви ше пу та у то ку да на по се ћу ју Феј сбук. Не ки од уче сни ка су ре кли да ка да 
упо ре ђу ју Феј сбук са мо бил ним те ле фо ном, ко ји је по стао не раз двој ни део 
на шег днев ног ак се со а ра, Феј сбук ипак ни је до шао до тле, али да оче ку ју да 
ће се то до го ди ти. У од го во ри ма сту де на та био је, та ко ђе, очи гле дан став да 
је мо бил ни те ле фон по стао као део гар де ро бе ко ју не за бо ра вља мо да об у че-
мо, али и да Феј сбук све ви ше до би ја уло гу слич ну те ле фо ну.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Да, не ка да за бо ра вим мо бил ни те ле фон, али ме 
по сле гри зе са вест“. 

СВИ: „Рет ко/ни кад, али се од мах се тим да га ни сам по нео/по не ла“.
М. А. (уче ни ца, КМ): „Ја не мо гу да из др жим ни је дан дан без Феј са и 

мо бил ног те ле фо на“.

За раз ли ку од фо кус-груп не ди ску си је са сту ден ти ма, ко ји су на сва пи-
та ња од го ва ра ли кон крет ни је и без по тре бе да ула зе у ду бљу ди ску си ју, ме ђу 
сред њо школ ци ма се раз ви ла пра ва ди ску си ја о ак тив но сти ма на Феј сбу ку; 
од то га ко је стра ни це и гру пе се по се ћу ју, пре ко об ја вљи ва ња пе са ма на сво-
јим про фи ли ма, ми шље ња о то ме за што све ви ше де во ја ка „ка чи“ об на же не 
фо то гра фи је на сво јим про фи ли ма, од но сно за што мом ци по ста вља ју фо то-
гра фи је на ко ји ма по ди жу те го ве у те ре та на ма, до то га ко ју упо тре бу је про-
грам Фо то шоп на шао ме ђу адо ле сцен ти ма. На пи та ње: „Да ли од ла зи те на 
ту ђе про фи ле?“ по твр дан од го вор углав ном су да ле уче сни це сред њо школ ке. 
Ка жу да то углав ном ра де ка да по се ћу ју про фи ле сво јих сим па ти ја, мо ма-
ка или по тен ци јал не „кон ку рен ци је“. Оне, осим што гле да ју фо то гра фи је, 
про ве ра ва ју ста ту се, при ја те ље и све ве сти са про фи ла. Мла ди ћи углав ном 
по се ћу ју про фи ле де во ја ка ко је су „по пу лар не“ због свог из гле да и гле да ју 
њи хо ве фо то гра фи је. 

И. Х. (уче ни ца, КМ): „Гле дам про фил сво је сим па ти је“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Деч ко про ве ра ва сво ју де вој ку или деч ка. Да ју 

сво је ши фре парт не ру и про ве ра ва ју про фи ле оног дру гог. И то се са да зо ве 
‘љу бав’ и ‘по ве ре ње’“.

М. Б. (уче ник, КМ): „Гле да ју и фо то гра фи је“. 
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Ако не зна мо осо бу, гле да мо сли ке“.

У спон та ном на став ку раз го во ра, уче сни ци су се пре ба ци ли на по ље „ка-
че ња фо то гра фи ја“. Феј сбук је, осим про ве ра ва ња ту ђих про фи ла, код мла дих 
до ми нант но по пу ла ран пре све га због мо гућ но сти по ста вља ња и по ка зи ва ња 
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соп стве них фо то гра фи ја. Де ча ци углав ном по ста вља ју фо то гра фи је, без се лек-
ци је, „да би их има ли све на јед ном ме сту“, без на ме ре да ис ти чу сво је фи зич-
ке ка рак те ри сти ке, за раз ли ку од де во ја ка, ко ји ма је фи зич ки из глед пре су дан 
и ко је по ста вља ју са мо би ра не фо то гра фи је са ја сном же љом да се на сво јим 
про фи ли ма ис так ну у по зи тив ном све тлу.

СВИ: „Ока чи мо све фо то гра фи је, где год да смо би ли“.
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „То ни је до бро, на ро чи то ако на пад ну ФБ“.
И. С. (уче ни ца, КМ): „Мо је дру га ри це сва ког да на ме ња ју про фил ну 

сли ку. Као да се ти ме на не ки на чин до ка зу ју. Као да ми сле да ви ше вре де ако 
то ра де“. 

М. Б. (уче ник, КМ): „И он да че ка ју „лајк“.

Уче сни ци су ја сно на ве ли да је код де во ја ка све при сут ни је про во ка тив-
но по на ша ње, ко је се са ули це пре но си на Феј сбук и обр ну то. По соп стве-
ном при зна њу, у ка сни јој ди ску си ји, до ми нан тан мо дел је по ста вља ње фо то-
гра фи ја у про во ка тив ним по за ма и гар де ро би, и то ра де углав ном де вој ке, 
док од ре ђе на гру па мла ди ћа по ста вља фо то гра фи је на ко ји ма се ис ти че гру-
бљи и ма чо из глед. 

Љ. М. (уче ник, КМ): „Код де во ја ка смо при ме ти ли про во ка тив не фо-
то гра фи је. Је два че ка мо да их ви ди мо. Све ви ше де вој чи ца има та кве про-
фи ле. Оне су ‘96. го ди ште. Ка да сам био мла ђи то ме ни је за ни ма ло, а са да 
во лим да ви дим те фо то гра фи је“.

М. Б. (уче ник, КМ): „То су уске тре нер ке, до њи веш, по зи ра ју про во-
ка тив но, ди жу но ге на кре ве те. Де ча ци ста вља ју фот ке из те ре та не, по ка зу ју 
ми ши ће... Али не то ли ко као де вој чи це. А, све ви ше се ко ри сти и фо то шоп“.

М. С. (уче ник, Кли на): „То су де вој ке ко је по зна је мо из гра да. Зо ве мо 
их на фу ра не“.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Ка ко из гле да ју у гра ду, та ко из гле да ју и на Феј су. 
И у шко ли су на фу ра не или но се ре зер вну гар де ро бу, ко ју обу ку и у ко јој 
ше та ју гра дом по сле на ста ве“.

Об ја шње ње на пи та ње: „За што мла ди ћи по ста вља ју фо то гра фи је из те-
ре та не?“ гла си:

М. Б. (уче ник, КМ): „Де вој ке се ви ше ло же на те ху ли га не“.
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Де вој ке те про фи ле гле да ју као ла жне“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Де вој ке гле да ју ху ли га не и на ви ја че, па мно ги 

мом ци ми сле да тре ба баш та кве фот ке да об ја вљу ју“.

На пот пи та ње сред њо школ ци ма: „За што об ја вљу је те пе сме на зи ду?“ 
уче сни ци су ја сно од го во ри ли да же ле да дру гим љу ди ма са оп ште ка ко се 
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осе ћа ју у том тре нут ку, пре све га ис ти чу ћи по тре бу да јав но по де ле сво је 
емо тив но ста ње. Као про ве ра ре ак ци ја вир ту ел них при ја те ља, је сте оп ци ја 
„лајк“. Уче сни ци су на ве ли ту оп ци ју као сво је вр сно за ни ма ње вла сни ка на-
ло га на Феј сбу ку, ко јим се по прин ци пу ре ци про ци те та, „лај ко ва њем“ ту ђих 
ак тив но сти (ста ту са и фо то гра фи ја), за хва љу ју за њи хо во „лај ко ва ње“ соп-
стве них ак тив но сти (та ко зва ни прин цип „ти ме ни лајк, ја те би лајк“). Та ко је 
оп ци ја „лајк“, по ред бро ја при ја те ља на на ло гу, по ста ла и сво је вр сна по твр да 
по пу лар но сти вла сни ка Феј сбук-на ло га, ме ђу ти неј џе ри ма.

Б. П. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „То је на ше емо тив но ста ње у тре нут ку“.
М. Б. (уче ник, КМ): „Ста тус нај че шће ста вљам на зид“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Пе сме увек об ја вљу јем на свом зи ду“.
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Ја ни сам зна ла да ће мо је фот ке лај ко ва ти, ако ја 

лај ку јем њи хо ве. У по чет ку сам лај ко ва ла са мо оно што ми се сви ђа ло, а мо је 
ни ко ни је лај ко вао. От ка ко ја дру ги ма лај ку јем, и ме ни дру ги лај ку ју све што 
об ја вим на свом зи ду“.

На пи та ње: „Шта је вам је нај ва жни је на Феј сбу ку?“ сви уче сни ци се сла-
жу да је то њи хо ва про фил на стра на, а од мах за тим стра ни ца „News feed“, 
где про ве ра ва ју ак ту ел не ве сти сво јих при ја те ља („да ви дим шта се де ша ва“, 
„шта има но во“).

М. Б. (уче ник, КМ): „Зид“.
М. С. (уче ник, Кли на): „Co ver pa ge“.
М. А. (уче ни ца, КМ): „Пра во пис ми је нај ва жни ји и па зим шта об ја вљу-

јем. Об ја вим пе сму ко ја ми се сви ђа, а не не ку ко ја опи су је мо је емо тив но 
ста ње“.

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Мно го ми сме та што љу ди јед ни дру ге оце њу ју 
пре ко про фи ла на Феј сбу ку. Ка да иза ђе мо у град, ого ва ра мо љу де и то шта 
су об ја ви ли на свом про фи лу. Де вој чи це ого ва ра ју јед на дру гу та ко. Ме ни је 
нај ва жни је да се чу јем са при ја те љи ма“.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Уђе мо и гле да мо ту ђе про фи ле, при ја те ље, игри це“.

На пи та ње: „Да ли ви ше вре ме на про во ди те на по чет ној стра ни или 
на свом зи ду?“, уче сни ци ни су има ли кон кре тан и је дин ствен од го вор. 
Сло жи ли су се на кра ју да че шће ко ри сте „News pa ge“, па је про це на ис-
тра жи ва ча, уз оста ле од го во ре, да мла ди, про во де ћи зна ча јан део вре ме-
на на Феј сбу ку, за пра во сур фу ју из ме ђу уре ђи ва ња соп стве ног про фи ла до 
по се ћи ва ња ту ђих стра ни ца, од но сно то га да дру ги ма пред ста ве соп стве-
ни про фил у нај по жељ ни јем све тлу, до то га да про ве ра ва ју ак тив но сти и 
ве сти о дру гим љу ди ма. Они та ко ђе ћа ска ју, игра ју игри це, и та ко да ље.  



Свакодневни живот младих на северу Косова и Метохије 297

На пот пи та ње: „Шта ми сли те, за што не ки љу ди при хва та ју за при ја те ље и 
љу де ко је не по зна ју?“, уче сни ци су би ли ве о ма кри тич ни:

М. Б. (уче ник, КМ): „Сти чу по пу лар ност.“
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Ме ни је то кон тра е фе кат. Има ти мно го при ја те-

ља, зна чи да си мно го по знат. Ра ни је сам има ла 1000 при ја те ља на Феј су, али 
сам их из бри са ла. Са да их имам са мо 400. Има ту и ра до зна ло сти, пи та те се 
за што вас је не ко до дао. Де вој ке су оба зри ви је од мо ма ка у ода би ру при ја-
те ља, и пре ма њи хо вим од го во ри ма, ско ро да се не мо же де си ти слу чај да 
при хва те при ја те ља ко га не по зна ју, за раз ли ку од мо ма ка, ко ји ма је нај бо ља 
про ве ра број за јед нич ких при ја те ља“.

На пи та ње: „Ка ко са да до жи вља ва те Феј сбук у по ре ђе њу са пре три го-
ди не?“, уче сни ци су на гла си ли да су го то во сви отво ри ли сво је на ло ге 2009. 
го ди не, те да се на чин ка ко про во де сво је вре ме да нас, у по ре ђе њу са пе ри о-
дом пре три го ди не зна чај но про ме нио, пре све га због ин тер не та и дру штве-
них мре жа, и ко нач но, да сви дру штве не мре же до жи вља ва ју као оба ве зу.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Ако не одем цео дан на Фејс, ми слим ко зна шта има 
но во, а он да одем и ви дим да ми ни ко ни шта ни је по слао и да не ма но во сти“.

На пот пи та ње: „А ка да сте на мо ру, да ли мо же те без Феј сбу ка?“ уче-
сни ци се не ра до од ри чу Феј сбу ка, али су би ли и вр ло кон крет ни да га не би 
ко ри сти ли/не ко ри сте ка да/ако им „је дан ор га ни зо ван“. Вр ло су кон крет но 
по ве за ли не до ста так ор га ни за ци је и са др жа ја у сло бод ном вре ме ну са ве ћим 
ко ри шће њем Феј сбу ка, те у том све тлу сви ис ти чу да Феј сбук ко ри сте ви ше 
зи ми, не го ле ти, због ве ћег про во ђе ња вре ме на у за тво ре ним про сто ри ја ма.

М. Б. (уче ник, КМ): „По сле три да на на мо ру смо мо ра ли да на ђе мо 
игра о ни цу“.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Де сет до пет на ест да на без Феј сбу ка ми ни је про-
блем, по сле је сте“.

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Уга си ла сам Фејс на пет на ест да на и то ми је био 
нај про дук тив ни ји пе ри од у жи во ту. За де сет да на сам про чи та ла пет на ест 
књи га. Али, не мо гу без Феј са, јер је то и сред ство ин фор ми са ња“.

М. С. (уче ник, Кли на): „Ја сам за ви сник од Феј са, али ка да смо, при ме-
ра ра ди, ишли у Плав на се ми нар на шест да на, ни сам ни по ми слио на Фејс. 
Та мо ми је био ис пу њен дан, па ми ни је био по тре бан Феј сбук“.

М. С. (уче ник, Ба бин Мост): „Ја сам под јед на ко за ви сник и ов де и у 
Ба би ном Мо сту“.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Ле ти сам по цео дан на по љу и не тре ба ми Фејс“.
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4. За кљу чак

Екс пло ра тив ним ис тра жи ва њем сва ко днев ног жи во та мла дих Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји, при ме ном фо кус-груп не ди ску си је, ука за ле смо 
на спе ци фич но сти сва ко дне ви це мла дих, ко ја се на пр ви по глед не раз-
ли ку је мно го од сва ко дне ви це њи хо вих вр шња ка из оста лих де ло ва Ср би-
је. Фо кус-груп на ди ску си ја по ка за ла се као ве о ма плод на ис тра жи вач ка 
тех ни ка, ко јој је пре све га свој стве на еко но мич ност при ку пља ња зна чај-
ног бро ја по да та ка за крат ко вре ме. Иако се при ли ком при ме не ква ли-
та тив них ме то да ис тра жи ва ња по кре ће пи та ње ва лид но сти до би је них 
по да та ка, од но сно уоп шта ва ња при за кљу чи ва њу, ве ру је мо да ре зул та ти 
фо кус-груп них ди ску си ја пред ста вља ју плод но тло ка ко за уоп шта ва ња, 
та ко и за но ва – све о бу хват ни ја ис тра жи ва ња. Ис по ста ви ло се као тач но 
твр ђе ње14 да је фо кус-груп на тех ни ка ис тра жи ва ња еко но мич на, ка ко у 
вре мен ском и ма те ри јал ном по гле ду, та ко и у по гле ду бро ја и ква ли те та 
до би је них по да та ка. „Че сто на во ђен не до ста так, чи ја је осно ва твр ђе ње 
да уче сни ци фо кус-гру па ипак не пред ста вља ју ре пре зен та ти ван узо рак, 
та ко ђе је та чан, али број до би је них по да та ка, као и груп на ди на ми ка, ко-
ја под сти че ис пи та ни ке на да ва ње не ких од го во ра, ко је у ин ди ви ду ал ним 
ин тер вју и ма мо жда и не би да ли, ипак упу ћу ју на ње не број не пред но-
сти“15. Оправ да ност при ме не упра во фо кус-груп не ис тра жи вач ке тех-
ни ке мо же мо на ћи у ре ла тив но ве ли ком бро ју до би је них по да та ка, ко ји 
пре све га упу ћу ју на за кљу чак да ака дем ска ис тра жи ва ња на ову и слич не 
те ме тре ба про ду бљи ва ти и ре а ли зо ва ти на ве ћем узор ку и у ви ду ве ћег 
бро ја фо кус-гру па.

Сва ко днев ни жи вот мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји та ко ђе је те-
ма ко јој тре ба по све ти ти све о бу хват ни ја ис тра жи ва ња, са ре пре зен та тив-
ним узор ком. Ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да је за јед нич ка спе ци фич ност 
свим ис пи та ни ци ма ко ри шће ње ин тер не та и на ро чи то дру штве не мре же 
Феј сбук. Ово тим пре што мла ди из ен кла ва не ма ју ал тер на ти ву за ква ли-
тет ни је про во ђе ње сло бод ног вре ме на, а услед уки да ња мо бил не те ле фо-
ни је Ср би је, не ма ју ни мо гућ но сти да на дру ги на чин бу ду у кон так ту са 
сво јом по ро ди цом и при ја те љи ма. Мла ди са се ве ра по кра ји не пак на во-
де да, осим што не ма ју мно го оп ци ја за ква ли тет но про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на, јед но став но зна ју да су сви вр шња ци увек on li ne. Ин тен зив но ко-
ри шће ње ин тер не та и дру штве них мре жа по ста ла је сва ко дне ви ца и не што 
о че му се ви ше не раз ми шља и шта се не пре и спи ту је. Са дру ге стра не, и 
сту ден ти и сред њо школ ци го во ре о не га тив ним по сле ди ца ма пре те ра не 

14 Ви де ти: Сла ђа на Ђу рић, нав. де ло, 2007. 
15 Ива на Ари то но вић, нав. де ло, 2010, 382. 
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упо тре бе дру штве них мре жа ко је од у зи ма ју пре ви ше вре ме на и ути чу на 
ква ли тет уче ња и оста ле сва ко днев не ак тив но сти, и све сни су не га тив ног 
ути ца ја Феј сбу ка на кра ђу соп стве ног вре ме на ко је би тре ба ло да про ве ду 
у уче њу или здра ви јем жи во ту. Не ки уче сни ци фо кус-гру па на ве ли су да су 
чак за мр зли сво је про фи ле на не ко вре ме, при че му су по зи тив ни ре зул та-
ти би ли очи глед ни у сфе ри по ла га ња ис пи та, чи та ња књи га и дру же ња са 
дру гим љу ди ма. Про фи ле су по но во ак ти ви ра ли јер, ка ко ка жу, Феј сбук 
је са да и сред ство ин фор ми са ња и ко му ни ка ци је са дру гим љу ди ма. На-
ро чи то је би ло ви дљи во да на пи та ње о пре стан ку по сто ја ња дру штве них 
мре жа ис пи та ни ци ни су мо гли да да ју пре ци зан од го вор, јер ни су мо гли ни 
да за ми сле жи вот без дру штве них мре жа. То је, по њи хо вим ре чи ма, пут 
без по врат ка. Упр кос че стим кри ти ка ма на ра чун Феј сбу ка и „сур фо ва ња 
не том“, ди ги тал но до ба олак ша ло је жи вот и мла дих са Ко со ва и Ме то хи је, 
ути чу ћи на сма ње ње сте пе на њи хо ве ин фе ри ор но сти у од но су на оста так 
све та, пре све га на њи хо ве вр шња ке у цен трал ној Ср би ји, због че га се не 
осе ћа ју као да су – ка ко ка жу – на кра ју све та. Ре зул та ти ди ску си ја, ко је су 
би ле ве о ма ин тен зив не, упу ћу ју нас на за кљу чак да су ис пи та ни ци има ли 
по тре бу да го во ре о свом сва ко днев ном жи во ту, те су ди ску си је на не ки 
на чин има ле те ра пе ут ско деј ство. Ис пи та ни ци су ве о ма искре но опи са-
ли свој сва ко днев ни жи вот, све сни чи ње ни це да не од ра ста ју у по зи тив-
но сти му ла тив ној сре ди ни и отво ре но из ја ви ли да та квим жи во том ни су 
за до вољ ни. Сред њо школ ци су при ча ли о бу ду ћем жи во ту у не ком ве ћем 
гра ду, а сту ден ти о то ме да се бе у бу дућ но сти мо гу да за ми сле на Ко со ву и 
Ме то хи ји, али са при стој ним за по сле њем у по сто је ћем ад ми ни стра тив ном 
си сте му Ср би је.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да ве за ност за ин тер нет и дру штве не мре же 
уда ља ва те мла де љу де од ак тив но сти у ре ал ном све ту, про ду бљу ју ћи апа ти-
ју и осе ћај бес по моћ но сти и не га тив них емо ци ја због жи во та у ве о ма огра-
ни че ном пост кон фликт ном про сто ру. Сте кле смо ути сак да мла ди љу ди 
као да оче ку ју да не ко дру ги ство ри усло ве за њи хов бо љи жи вот и пер спек-
тив ни ју бу дућ ност. Ово тим пре што ни јед ног тре нут ка ни је дан уче сник 
фо кус-гру па ни је из нео иде ју о по кре та њу не ке ак ци је ко ја би обо га ти ла 
њи хо во сло бод но вре ме. Пре пу ште ни осе ћа њу да је та мо – у цен трал ној 
Ср би ји – жи вот мно го бо љи, са мо за то што не ма Ал ба на ца, мла ди Ср би 
са Ко со ва и Ме то хи је иде а ли зу ју про стор се вер но од По кра ји не, не пре и-
спи ту ју ћи по сле ди це ко је је пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја иза зва ла 
у оста лим де ло ви ма срп ског дру штва. На соп стве ни ак ти ви зам на Ко со ву и 
Ме то хи ји и не по ми шља ју, ве ру ју ћи да би у стар ту био осу је ћен. Оту да и не 
из не на ђу ју ин тен зив на на сто ја ња мла дих Ср ба да си ву сва ко дне ви цу за ме не 
по не ко ли ко са ти днев но ин тер не том и дру штве ним мре жа ма, ко је су про-
зор у да ле ки и леп ши свет. 
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Iva na ARI TO NO VIĆ
Ta tja na LA ZA RE VIĆ 

EvERYdAY LI FE OF YOUTH IN THE NORTH  
OF KO SO vO ANd mE TO HIA

(DI REC TION TO THE SPA RE TI ME AND  
USE OF SO CIAL NET WORKS)

Sum mary

The pa per of the se aut hors re pre sents an em pi ri cal re se arch of ex plo ra ti ve type, 
re a li zed with the aim to com pre hend at ti tu des of se con dary school pu pils, and stu-
dents of Ser bian na ti o na lity, on the everyday li fe in Ko so vo and Me to hia. The re-
se arch was car ried out by the use of fo cus-gro up re se arch tec hni que. The re sults 
in di ca te on the non-sa tis fac tion of so cial li fe, first of all, by using Fa ce bo ok. Alt ho ugh 
the po pu la rity of Fa ce bo ok net work with young Serbs in Ko so vo and Me to hia only 
the part of ge ne ral world Fa ce bo ok ma nia, Fa ce bo ok and In ter net ha ve got spe ci fic 
we ight in ge ne ral; thy re pre sent at the sa me ti me an esca pe from the re stra i ned, clo-
sed, nar row, po or, and dull area as Ko so vo and Me to hia to day lo oks li ke for Serbs; 
they are the ir in sight in to the world thro ugh wi re, and the pos si bi lity to com mu ni-
ca te with “the irs”. The de si re for le a ving is do mi nantly no ti ce a ble from the pla ce of 
ori gin, which is pro mi nent with the re spon dents from en cla ves, and the ab sen ce of 
cle ar per spec ti ve of li fe in Ko so vo and Me to hia. Alt ho ugh ex plo ra ti ve, the re se arch 
in di ca ted to the nu me ro us ne ga ti ve ap pe a ran ces of so ci a li za tion of youth in post-
con flict area due to which the aut hors be li e ve it is in di spen sa ble to re a li ze much 
lar ger and com pre hen si ve re se ar ches on the the me of spe ci fi city of everyday li fe of 
youth in the So ut hern Ser bian pro vin ce. 

Key words: youth, gram mar school pu pils, stu dents, everyday li fe, spa re ti me, 
In ter net, Fa ce bo ok, Ko so vo and Me to hia. 

Рад је пре дат 3. апри ла 2012. 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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Проф. др Рад ми ло Пе ТРО ВИћ*

ДУ БРО ВАЧ КЕ МО ШТИ СВ. ВЛА ХА  
И ДИС ПЕР ЗИ ЈА ЕТ НО НИ МА ВЛах 

У Xv И XvI ВЕ КУ**

Ап стракт: Емаљ ни ре ли кви јар у об ли ку кру не са де лом ло ба ње св. 
Вла ха, ко ји се да нас на ла зи у ри зни ци ду бро вач ке стол не цр кве, мо же се 
до ве сти у ве зу са дис пер зи јом ет но ни ма Влах, у про сто ру од пла ни не Ве-
ле бит, на за пад, до ко па о нич ког за ле ђа Ста рог Вла ха, сто ти на ма ки ло ме-
та ра на ис ток. Ову дис пер зи ју ет но ни ма Влах пра ти ла је тр го вач ка екс-
пан зи ја Ду бро вач ке ре пу бли ке у XV и XVI ве ку.

У тре нут ку ка да бал кан ске средњoвековне др жа ве бу ду па ле под тур ску 
власт, Ду бров ник ће по че ти сво ју тр го вач ку екс пан зи ју, по ве зу ју ћи бал кан-
ско се о ско ста нов ни штво – Вла хе – у свој тр го вач ки ла нац.Ту сво ју по сред-
нич ку уло гу, из ме ђу Ту ра ка и хри шћан ске ра је, Ду бров ник ће одр жа ва ти, све 
до вре ме на На по ле о но ве оку па ци је Дал ма ци је, по чет ком XIX ве ка.

Кључ не ре чи: св. Вла хо, Ви зан ти ја, Не ма ња, цар Ду шан, Ра гу за, Ста тут 
св. Вла ха.

Дал ма ци ја pro pria dic ta1

Ло ка ци ја ан тич ке Ра гу зе2, са вре ме ног Ду бров ни ка, не рас ки ди во је би ла по-
ве за на са пој мом про вин ци је Дал ма ци је. Те ри то ри ја про вин ци је Дал ма ци је у 
ан тич ко до ба би ла је мно го ши ра од на ше са вре ме не пред ста ве о дал ма тин ској 

* Ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци, Уни вер зи тет у 
При шти ни, dr.pe tro vic @hot mail.com

** Рад је ра ђен 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.

1 Фор му ла ци ја „pro pria dic ta“, ла тин ска фор му ла ци ја ко ја се од но си на са свим од ре ђе но 
ге о граф ско ме сто у сми слу пре ци зно сти, би ла је у ан ти ци ве о ма че сто ко ри шће на за уже 
од ре ђе ње не ког ге о граф ског про сто ра, на ро да или то ме слич но.

2 Ви зан тиј ски цар Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит (913-959), ка да го во ри о пој му оба ле 
Дал ма ци је, ми сли кон крет но на гра до ве: Ко тор, Ду бров ник, Сплит, Тро гир и ве ли ка 
остр ва Раб, Крк, Црес и Ло шињ и ту за те че но из бе гло ро ман ско ста нов ни штво. (Пре-
ма: Д. Га ра ша нин, М. Га ра ша нин, Ј. Ко ва че вић, З. Бе сић, Исто ри ја Цр не Го ре, књи га 
пр ва, од нај ста ри јих вре ме на до кра ја XII ви је ка, Ти то град 1967, 347).

УДК 94(=163.41)(497.5 Дубровник) ; 
272-36-526.7 Влахо, свети

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012
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оба ли3. Овај про стор је имао ве ли ко руд но бо гат ство, па су из тог раз ло га 
Ри мља ни, дал ма тин ску ор га ни за ци ју руд ни ка, уз по моћ про ку ра то ра4, по-
де ли ли на три глав на сре ди шта. На град Са ло ну (да нас град Сплит), за руд-
ни ке зла та, на град До ма ви ју, за сре бро (ло ка ли тет Са се код Сре бре ни це у 
Бо сни), и град Си сци ју (да на шњи град Си сак), за гво зде ну ру ду5. У рим ско 
до ба, про вин ци ја Дал ма ци ја, осим да на шње оба ле Дал ма ци је, об у хва та ла је 
це лу Бо сну и Хер це го ви ну, де ло ве Ис тре, Хр ват ску и део Ал ба ни је6. Она је 
на за пад ишла до ре ке Ар сие (Ар се, Ра ше) у Ис три, на ис ток до јед не тач ке 
из ме ђу ал бан ског гра да Ље ша и Дра ча, на ја дран ској оба ли. Ис точ на гра-
ни ца би ла је у до ли ни Дри не и Ли ма, док је ју жна гра ни ца про вин ци је ишла 
до тач ке код ал бан ског гра да Ље ша7. Цар Ди о кле ци јан је 297. го ди не8 овај 
про стор за пад ног Или ри ка уоб ли чио као ди ја це зу Па но ни ју, у ко јој је би ло 
ви ше про вин ци ја: Дал ма ци ја, оба Но ри ка, Па но ни ја I Su per i or, Pa no nia II 
Sir men sis, Са ви ја (Ri pen sis-In tra mi na) и Ва ле ри ја9. Исти цар је нај ду жи део 
про вин ци је Дал ма ци је, са гра до ви ма До кле јом, Ско дром и Ље шом, от це пио 
и ство рио но ву про вин ци ју, под име ном Pra e va li ta nu или Pre va lis.

Ге о граф из Ра ве не у VI II ве ку10 пр ви пут спо ми ње ства ра ње но вог гра да 
Ra gu si u ma – Ду бров ни ка. Ви љем Тир ски и Ара бља нин Едри зи ће још у XVII 
ве ку, тач ни је 1153, Ду бров ник на зи ва ти Ра гу зи јум – Ра гу за11.

3 Про цес ар ти ку ла ци је Дал ма ци је као по себ ног фе но ме на на стао је у 7. ве ку, ка да су 
Ава ри и Сло ве ни, по чет ком 7. ве ка у пот пу но сти уни шти ли ви зан тиј ску упра ву на Ја-
дра ну и све ли је са мо на ро ман ске гра до ве. (Пре ма: исто).

4 Нај ве ро ват ни је да је про вин ци ја Дал ма ци ја би ла фор ми ра на од Ри мља на по сле успе-
шног Ба то но вог ра та, 6-9 го ди не на ше ере, тзв. Илир ско-па нон ског устан ка (пре ма: 
исто, стр. 159), а да је рим ски про ку ра тор про вин ци је Дал ма ци је пре ма руд ни ци ма и 
бо гат ству ру де рас по ре дио та ко да се ди ште ис ко па ног зла та бу де у Са ло ни, да нас код 
Спли та, се ди ште у Бо сни, а се ди ште за ис ко па ну гво зде ну ру ду бу де у Си сци ји (да нас 
Си сак). (Пре ма: исто, 164).

5 Исто.
6 Те ри то ри ја рим ске про вин ци је Дал ма ци је би ла је мно го ши ра јер је она у ан тич ко до-

ба об у хва та ла, осим да на шње Дал ма ци је, и це лу Бо сну и Хер це го ви ну, де ло ве Ис тре, 
Хр ват ску и Ал ба ни ју. За пад на гра ни ца Дал ма ци је је ишла оба лом , од ре ке Ар сие ( да-
нас Ра ша) у Ис три, до јед не тач ке на оба ли из ме ђу ал бан ских гра до ва Ље ша и Дра ча, 
где се ре ка Ма ти ули ва ла у Дрим ски за лив. Се вер на гра ни ца је та да ишла од Ис тре до 
ре ке Дри не, на ис ток, не ко ли ко са ти ју жно од ре ке Са ве. Ју жна гра ни ца про вин ци је 
ишла је од Шар-пла ни не до оне тач ке до из над Ље ша. (Пре ма: К. Ји ре чек, „Тр го вач ки 
пу те ви и руд ни ци Ср би је и Бо сне и Хер це го ци не у Сред њем ве ку“, Збор ник Кон стан-
ти на Ји ре че ка, Бе о град 1959, 211).

7 Исто.
8 Исто ри ја Цр не Го ре, књи га пр ва, 1967, 242.
9 Исто.
10 К. Ји ре чек, 1959, 218.
11 Исто, 219.
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Ји ре чек12 сма тра да је име Ду бров ни ка на ста ло од ре чи ду бра ва (he mus) 
– шу ма са па шња ком, гај, луг. Али, по ла зе ћи од ма ке дон ске лек си ке ко ја 
је до ста аутен тич на због сво је ар ха ич но сти, реч у (о) ко јој го во ри мо, даб, 
озна ча ва јед ну вр сту хра ста (бот. Qu er cus – dub)13, из ко је се мо же из ве сти 
реч да бо ви на – ду бо ви на, за хра сто ву шу му ко ја се не ка да ве ро ват но на ла-
зи ла на бр ду Ср ђу, на око че ти ри сто ти не ме та ра над мор ске ви си не, из над 
се ве ро и сточ ног де ла гра да. Арап ска оп са да гра да Ду бров ни ка 867. го ди не, 
у вре ме ну ви зан тиј ског ца ра Ва си ли ја I14, би ла је раз лог по нов ног вра ћа ња 
цар ства на оба лу Ја дран ског мо ра. Цар Ва си ли је I је оте рао арап ску фло ту из 
Ја дра на, а „цар ски да нак“, ко ји је био пла ћан ви зан тиј ском стра те гу у За дру, 
био је са да пре дат окол ним сло вен ским кне же ви ма, ко ји су се у ме ђу вре ме ну 
оса мо ста ли ли15.

Ду бров ник је та да пла ћао 72 но ми зме (јед ну фун ту зла та го ди шње), 
Сплит 200, За дар 110, Тро гир, Раб, Осор и Kрк по 100 но ми зма16. Ва си ли је-
во фор ми ра ње ви зан тиј ске те ме Дал ма ци је 866. го ди не по де ли ло је ко нач но 
ову те му на два де ла. Ју жни део Дал ма ци је је ушао у Драч ку те му са ка сте ли-
ма Ба ром, Ље шом и Ул ци њем17.

Ви зан тиј ска те ма Дал ма ци ја на по чет ку X ве ка об у хва та ла је гра до ве За-
дар, Тро гир, Ду бров ник, Сплит и Ко тор, остр ва Осор, Крк, Раб и ма ло остр-
во Вгра ду, на спрам твр ђа ве Вра не, Lo um bri ka ton18.

За ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на VII Пор фи ро ге ни та (913-959) Ду-
бров ник се на ла зио на гра ни ци из ме ђу две, већ фор ми ра не, сло вен ске те ри-
то ри је – За ху мља и Тра ву ни је19.

По све му су де ћи, у вре ме ви зан тиј ских ико но бо рач ких ца ре ва, а у VI II и 
IX ве ку, по јам те ри то ри ја не ка да шње рим ске про вин ци је Дал ма ци је све ден 

12 Исто, 220.
13 Даб-дуб, qu er cus, храст, да бо ви на је хра сто ви на (пре ма: Реч ник на Ма ке дон ски от ја зик 1, 

со срп ско хр ват ско тол ку ва ње, 1, А-Н, Ско пје 1961, ре дак тор Бла же Ко не ски, 125).
14 Г. Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1998, 232.
15 Исто.
16 Ду бров ник је пла ћао кне же ви ма За ху мља и Тра ву ни је по 36 злат них но ми зми, јер се 

на ла зио на гра ни ци из ме ђу За ху мља и Тра ву ни је. (Пре ма: К. Ји ре че ку, 1959, 221).
17 Драч ка те ма је би ла осно ва на не што пре 811-826. го ди не, са утвр ђе ним ка ште ли ма Ба-

ром, Ље шом и Ул ци њом. (Пре ма: Исто ри ја Цр не Го ре, књи га пр ва, 1967, 349).
18 Те ма Дал ма ци је је на по чет ку 10. ве ка об у хва та ла пет при мор ских гра до ва: За дар, Тро-

гир, Ду бров ник, Сплит и Ко тор. Има ла је и три остр ва: Осор, Крк и Раб и ма ло остр во 
Вр га ду са твр ђа вом Вра ном, Лу бри ка та. (Пре ма: К. 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, 212). 

19 По Кон стан ти ну VII Пор фи ро ге ни ту, ви зан тиј ском ца ру (913-959), Ду бров ник се на-
ла зио из ме ђу сло вен ске те ри то ри је За ху мља и Тра ву ни је. На јед ном ме сту по во дом 
то га цар ка же да је про стор Ко на вља и Тра ву ни је јед на од зе ма ља на ко јој су се на се ли-
ли Ср би. (Пре ма: Исто ри ја Цр не Го ре, пр ва кљи га, 1967, стр. 313).
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је на оба лу Ја дран ског мо ра. Чи ни се да је у том вре ме ну до шло и до це па ња 
про вин ци је ви зан тиј ске цар ске Дал ма ци је: на До њу и Гор њу, ко ју је та ко де-
ли ла Не ре тљан ска област са остр ви ма Бра чом, Хва ром, Кор чу лом и Мље том20.

Два ве ка ка сни је, по сле Са му и ло ве про па сти, 1018. го ди не, ви зан тиј ски 
цар Ва си ли је II (976-1025) ко нач но је ста би ли зо вао про вин ци ју Дал ма ци ју, 
пре ци зи ра ју ћи је гра до ви ма, на се ве ру За дром, а на ју гу Ду бров ни ком21.

Ана Ком ни на22, кћер ка ви зан тиј ског ца ра Алек си ја I Ком ни на, (1081-1118) 
зо ве срп ске вла да о це ко ји су сто ло ва ли у Ска дру, зове вла да ри ма Дал ма та, 
а срп ски краљ Сте фан Пр во вен ча ни (1195-1228) ми слио је да град Ска дар 
ле жи у „пра вој Дал ма ци ји“23. Он је ка сни је, овај про стор Дал ма ци је, унео у 
по сед кра љев ске ти ту ле Не ма њи ћа24.

Сло вен ски тр гов ци по че ли су да се на се ља ва ју у све на пред не тр го вач ке 
гра до ве у ја дран ском при мор ју. У управ ним књи га ма Ви је ћа у XIV ве ку у Ду-
бров ни ку, ка да је град већ био пот пу но сло ве ни зи ран, мо же се про чи та ти да 
су се у ње га до се ли ли гра ђа ни из Но вог Бр да, Ку шла та, Руд ни ка, При зре на 
и Сре бре ни це25.

Још у вре ме ну ка сног сред њег ве ка, Сло ве ни Ду бров ча не зо ву Ла ти ни-
ма26. У су шти ни, Ду бров ник је, од 614-1005. већ био ди рект но под ути ца јем 

20 Још у VI II ве ку до шло је до це па ња про вин ци је цар ске Дал ма ци је: на Гор њу и До њу, 
уме та њем из ме ђу њих Не ре тљан ске обла сти са остр ви ма: Бра чом, Хва ром, Кор чу лом 
и Мље том. (Пре ма: Исто ри ја Цр не Го ре, пр ва књи га, оп. цит. 350).

21 Ви зан тиј ски цар Ва си ли је II (976-1025) је ко нач но раз де лио те му Дал ма ци ју, огра ни-
чив ши је на се ве ру гра дом За дром, а на ју гу гра дом Ду бров ни ком. (Пре ма: Г. Остро-
гор ски, 1998, 296-297).

22 Ви зан тиј ска прин це за, кћер ка ца ра Алек си ја I Ком ни на (1081-1118), Ана Ком ни на, 
зо ве срп ске вла да ре ко ји су сто ло ва ли у Ска дру „вла да о ци ма Дал ма та“, а срп ски краљ 
Сте фан Пр во вен ча ни (1195-1228) ми слио је да Ска дар ле жи у оној „пра вој Дал ма ци-
ји“ (јер од оне Ва си ли је ве по де ле он као да јој као град ви ше ни је при па дао, јер је био 
та да при са је ди њен те ми Ди ра хи он. Уно ше њем гра да Ска дра у кра љев ску ти ту ла ту ру 
Не ма њи ћа, као да је Дал ма ци ја би ла уне се на у ти ту ла ту ру као јед на срп ска за себ на те-
ри то ри ја. (Пре ма: К. Ји ре чек, оп.цит. 213).

23 Исто.
24 Го ди не 1195. на јед ном ка ме ном нат пи су у цр кви Св. Лу ке у Ко то ру, ду кљан ски краљ 

Ву кан за се бе ка же: „У вре ме го спо да ра Не ма ње, ве ли ког жу па на, и си на ње го вог Ву-
ка на, кра ља Ду кље, Дал ма ци је, Тра ву ни је, То пли це и Ко сне“. (Пре ма: Р. Пе тро вић, 
Жу па ни це, кра љи це и ца ри це на срп ском дво ру, Бе о град 2004, 31).

25 У Ду бро вач ким књи га ма Ви је ћа у 14. ве ку, ка да је Ду бров ник већ био ско ро пот пу но 
сло ве ни зи ран, чи та се из го ди не у го ди ну да су се у ду бро вач ко гра ђан ство при ма ли и 
љу ди из Но вог Бр да, Ку шла та, Руд ни ка, При зре на, Сре бре ни це итд. (Пре ма: К. Ји ре-
чек, оп. цит, 221).

26 „У Ду бров ни ку су про то ко ли Ви је ћа без пре ки да ско ро до па да Ре пу бли ке (1808), би-
ли стал но во ђе ни на ла тин ском је зи ку. Још у ка сном Сред њем ви је ку Сло ве ни су Ду-
бров ча не зва ли Ла ти ни ма, док су Ита ли ју зва ли ис кљу чи во ла тин ском зе мљом, а ита-
ли јан ски је зик ла тин ским је зи ком. (Пре ма: К. Ји ре чек, оп. цит. 213).
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Ви зан тиј ског цар ства27. У XI и XII ве ку Ду бров ник је при знао за шти ту Нор-
ма на28. Око 999. го ди не Ду бров ник се цр кве но већ оса мо ста љу је29. По ста је 
над би ску пи ја и ме тро по ли ја чи ју цр кве ну власт при зна ју не ке су сед не сло-
вен ске би ску пи је.

Не ма њи но осва ја ње де ла Дал ма ци је, пре 1186. го ди не, уз по моћ бра ће 
Стра ци ми ра и Ми ро сла ва, пр ви пут је срп ску Ра шку др жа ву до ве ло на оба ле 
Ја дран ског мо ра30.

Де це ни ју ка сни је, ка да је Не ма ња аб ди ци рао и власт пре пу стио си но-
ви ма, Ву ка ну и Сте фа ну, си ту а ци ја у срп ској др жа ви, у Дал ма ци ји, би ла је 
већ укло пље на у ти ту ла ту ру срп ске др жа ве. Та ко, на јед ном нат пи су, Ву кан, 
1195. го ди не за се бе ка же да је: „У вре ме го спо да ра Не ма ње, Ве ли ког жу па-
на, краљ Ду кље, Дал ма ци је, Тра ву ни је, То пли це и Ко сне“31.

Го ре на ве де ни нат пис уну тар сво је ге о граф ске дис по зи ци је кри је и оно 
што је за нас још бит ни је, а то је сте чи ње ни ца да је про стор Ду бров ни ка и 
Ко на вља већ био део Tri bu nia – Tra vu nia. Под се ти мо се да је још ви зан тиј-
ски цар Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит, ка да је го во рио о Ср би ма, Ко на вље, 
као ду бро вач ко за ле ђе32, ин кор по ри рао уну тар жу пе Три бу ни је, сло вен ског 
то по ни ма Тра ву ни ја. Дру га зач ко љи ца ко ја про из ла зи из Ву ка но вог нат пи са 
из Ко то ра, из 1195. го ди не, је сте про стор и те ри то ри ја жу пе Дал ма ци је ко ју 
Ву кан по ми ње, по сле кра ље ви не Ду кље, ко ја је код ње га, у ње го вој вла дар-
ској ти ту ла ту ри, до ла зи ла на пр во ме сто. Шта би ов де тре ба ло да зна чи та 
те ри то ри ја Дал ма ци је? Да ли се ту ми сли на це ло куп ну рим ску про вин ци ју 
Дал ма ци ју, ко ја већ та да ни је од го ва ра ла не ка да шњој рим ској Дал ма ци ји? 
На и ме, ви зан тиј ска те ма Дал ма ци ја је ве о ма пре ци зно ар ти ку ли са на на Гор-
њу, где је глав ни град био За дар, Iade ra, и До њу Дал ма ци ју, чи ји је глав ни 

27 Пре ма: Ду бров ник, др Јо сип Лу чић, н. и. За греб 193, 90.
28 Исто.
29 Тач ни је ре че но, Ду бров ник је при ли ком јед не оп са де Мле ча на, 972. го ди не иза брао за 

свог за штит ни ка, пар ца-ти ту ла ра, по кро ви те ља св. Вла ха. (Пре ма: исто, 91).
30 Око 999. го ди не Ду бров ник се цр кве но оса мо ста љу је. По ста је над би ску пи ја и ми тро-

по ли ја чи ју цр кве ну власт по чи њу да при зна ју и сло вен ске окол не би ску пи је (епи ско-
пи је). (Пре ма: исто).

31 У 12. ве ку по чи њу да се умно жа ва ју гра до ви с ко ји ма Ду бров ник скла па уго во ре о при-
ја тељ ству, ми ру и сло бод ној тр го ви ни: Мол фе та, Пи са, Ко тор, Ра це на, Омиш, Фа но, 
Ан ко на. Та да је ус пео да ис по слу је од Ви зан тиј ског цар ства и при ви ле ги је за сло бод ну 
тр го ви ну по чи та вом цар ству. Го ди не 1186. Ду бров ник скла па мир и са Сте фа ном Не-
ма њом, вла да ром Ра шке, а 1189. и с Ку ли ном ба ном, вла да ром Бо сне. (Пре ма: Исто).

32 ...Sub tem po re do mi ni Ne ma ne Mag ni iupa ne et sui fi li Vel can ni re gi Di oc lie, Dal ma tie, 
Tri bu nie, Ti pli ze et Co sne...

 ...У вре ме го спо да ра Не ма ње, ве ли ког жу па на и си на ње го вог Ву ка на, кра ља Ду кље, 
Дал ма ци је, Тра ву ни је , То пли це и Ко сне... (Пре ма: Р. Пе тро вић, Жу па ни це, кра љи це и 
ца ри це на срп ском дво ру, Бе о град 2004, 31).
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град био Драч, Di rac hion. На тај на чин у драч кој Дал ма ци ји би ли би ло ци ра-
ни цр но гор ско-ал бан ски ка сте ли: Бар, Љеш и Ул цињ. Ар ти ку ла ци ја те ри то-
ри је Ву ка но ве Дал ма ци је ле жи у са гле да ва њу кар те Ср би је у до ба Сте фа на 
Не ма ње. Дис по зи ци ја кар те Не ма њи не др жа ве ап со лут но од го ва ра дис по-
зи ци ји Ву ка но вог ка ме ног нат пи са из цр кве Св. Лу ке у Ко то ру. Кра ље ви на 
Ду кља је ан тич ки то по ним Ди о кле ја, ко ја се на ла зи ла на ушћу ре ке Мо ра че 
у Зе ту, ко ја је ве о ма бр зо, на кон Не ма њи ног ус по ста вља ња вла сти, не што 
по сле 1186. го ди не, већ на зи ва на Зе том33.

Те ри то ри ја ко ју смо ар ти ку ли са ли као срп ску област Тра ву ни ју (Тре-
би ње), на ла зи ла се уну тар те ри то ри је ко ја је по кри ва ла и ду бро вач ко за ле ђе 
Ко на вље34. Про стор Ву ка но ве срп ске Ко сне је ко сов ско Хво сно, у бли зи ни 
Пе ћи35. Област срп ске То пли це је ма тич на Не ма њи на жу пан ска област око 
кур шу млиј ске цр кве Св. Ни ко ле и Св. Бо го ро ди це36. Оста је са мо да се ар ти-
ку ли ше и атри бу и ра Ву ка нов то по ним срп ске Дал ма ци је37.

Кључ ни про блем ко тор ског нат пи са из 1195. го ди не је упра во у то ме 
што је овај нат пис на пи сан ка да је плам те ла бор ба из ме ђу Сте фа на Пр во-
вен ча ног и кра ља Ву ка на, за Не ма њи но на сле ђе у Ср би ји. Упра во је про стор 
Дал ма ци је био кљу чан и за јед ног и за дру гог, јер се у Дал ма ци ји на ла зио 
глав ни град срп ске др жа ве Рас38 и цр ква Св. Пе тра. На и ме, по ен та је у то ме 
што је у рим ско до ба ан тич ки Рас, да на шњи Но ви Па зар, био по след њи и 
нај и сточ ни ји град про вин ци је Дал ма ци је и ве о ма ва жно по гра нич но ме сто, 
око ко га су се Ср би и Бу га ри оти ма ли ви ше од две сто ти не го ди на. Ко је 
био вла дар у гра ду Ра су дал ма тин ском, тај је био и фак тич ки вла дар це ло куп-
не срп ске др жа ве. Сто га је краљ Ву кан ин си сти рао упра во на дис по зи ци ји 
Dal ma tia, по сле Ди о кле је, а пре Три бу ни је. Упра во из раз ло га да се по ка же 
где је био глав ни цен тар срп ске др жа ве кра јем XII ве ка39. У су шти ни, глав ни 

33 У гла ви број 36, Кон стан тин VI II Пор фи ро ге нит (913-959) ка же да су се Ср би на се-
ли ли у Тра ву ни ји са Ко на вљи ма. (Пре ма: Исто ри ја Цр не Го ре, Ј. Ко ва че вић, Ти то град 
1967, 298).

34 Пре ма XXX гла ви Бар ског ро до сло ва, „Зе та“, од но сно „Ду кља“, има ла је де вет жу па: 
Pod lu gie, Gor ska, Cu pel nich, Ob li qu, Pra prat na, Cer me ni za, Bu dva cum Cu ce va i Cri pu le. 
(Пре ма: исто, 318).

35 Р. Пе тро вић, 2004, оп. цит.; Р. Пе тро вић, Реч ник ви зан тиј ске хри сти ја ни за ци је, Бе о-
град 2004, 260-261).

36 Исто.
37 Исто.
38 Исто.
39 Р. Пе тро вић, Злат ни пе чат ни при ве зак кне же ви ћа Стро ји ми ра, пу бли ка ци ја на уч-

ног про јек та Фи ло зоф ског фа кул те та у К. Ми тро ви ци, том 1, 2007, стр. 21-30; Ка да 
је по стао жу пан, Не ма ња је по сле бит ке код Пан ти на и смр ти бра та ве ли ког жу па на 
Ти хо ми ра оку пи рао те ри то ри ју кра ље ви не Ду кље са Ул ци њом (Dul cig no), Ба ром 
(An ti ba ri), Ко то ром (Cat ta ro) и дру ге гра до ве са из у зет ком Ду бров ни ка (Ra gu sa), 
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град Ву ка но ве срп ске др жа ве био је у Ко то ру, и ту је остао до сре ди не XIV 
ве ка и вре ме на Душанoве смр ти, 1355. го ди не, док Ср би ја, као ца ре ви на, 
бу де вла да ла овим про сто ром40. 

Ре ли кви јар са де лом гла ве св. Вла ха41a

У ду бро вач кој ка те драл ној стол ној цр кви, у ње ном моћ ни ку, на ла зи 
се емаљ на ви зан тиј ска ти ја ра, ви си не 17 цм, преч ни ка од 15,5-16 цм. У 
го ре на ве де ном ре ли кви ја ру чу ва се јед на кост из ка ло те гла ве св. Вла ха42. 
Сход но уоби ча је ној прак си, у Ви зан тиј ској цр кви, ре ли кви ја ри мо шти ју 
су до би ја ли об лик де ла те ла од ког су узе ти, обич но на чи њен од сре бра. 
Зна чај ре ли кви ја ра св. Вла ха из ду бро вач ке стол не цр кве про из ла зи из чи-
ње ни це да је он нај ве ро ват ни је ра ђен у са мом гра ду Ду бров ни ку, у пр вој 
по ло ви ни XI ве ка43, ка да је овај град по ли тич ки био под окри љем вла да-
ви не Ви зан ти је, а цр кве но по ју рис дик ци јом Ри ма. Упра во из тог раз ло-
га, ре ли кви јар гла ве св. Вла ха нај ве ро ват ни је да ти ра из пр ве по ло ви не XI 
ве ка, и, по све му су де ћи, био је на чи њен ру ка ма ви зан тиј ских мај сто ра, у 
са мом Ду бров ни ку44.

Да се под се ти мо да је све оно што се на ла зи ло ју жни је од Ду бров ни ка, а 
што ни је спа да ло под ју рис дик ци ју Драч ке ар хи е пи ско пи је, би ло под ју рис-
дик ци јом Ду бров ни ка, по пут гра да Ко то ра и Бар ске ар хи е пи ско пи је, ко ја је 
све до 1199. го ди не оста ла под ју рис дик ци јом гра да Ду бров ни ка45.

ко ји му се успе шно одупираo. Успон Ду бров ни ка им пре си о ни рао је рим ску сто-
ли цу, уме сто да она та да об но ви пре стиж Ан ти ба ри ја (Ба ра), ко ји је био у Не ма-
њи ном до ме ну. Па па Алек сан дар III (1159-1181) и Кле мент III (1187-1191) уста-
но ви ли су при мат ис кљу чи во пра ва Ду бров ни ка (Ра гу зе) над обал ским гра до ви ма, 
укљу чу ју ћи ту и Бар. Кле мент IV (1265-1271) увео је ар хи е пи ско пат Ду бров ни ка и 
чин ми тро по ли је над свим би ску пи ја ма у Ду кљи, Ср би ји и Ху му. Чак је на ме ра вао 
да и би ску пи ју у Ра су при кљу чи овој ду бро вач кој ју рис дик ци ји. (Пре ма: Р. Пе тро-
вић, Реч ник..., 2004, 261).

40 4oa. Истo.
41 Па па Ино ћен ти је III (1198-1216), чи ја је ро ђа ка би ла уда та за Не ма њи ног си на, Сте-

фа на Ву ка на (1132-1209), да ће Ву ка ну кру ну Ду кљан ске кра ље ви не са но вим цен тром 
у Ко то ру, ка ко је то ле по пред ста вље но и у цр кви Св. Лу ке. (Пре ма: Р. Пе тро вић, Жу-
па ни це..., 2004, 28; Р. Пе тро вић, Реч ник... 2004, 261; Ж. Ан дре јић, Све та Срп ска Ло за, 
Ра ча, 2011, 97).

42 Л. Мир ко вић, Ико но граф ске сту ди је, Но ви Сад 1974, „Ре ли кви ја мо шти ју св. Вла ха“, 
209-231. (Да ље: Л. Мир ко вић, 1974).

43 Истo.
44 Истo.
45 Исто.
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Св. Вла хо46, св. Вла си је, био је све ти тељ са Ис то ка, епи скоп гра да Се ва-
сте, у Ма лој Ази ји; уби јен је 316. го ди не, у до ба вла да ви не ца ра Ли ци ни ја. У 
пра во сла вљу се сла ви 11. фе бру а ра као Св. Ва си ли је и Св. Ђор ђе Кра то вац, 
а код ка то ли ка као Блаж47, Вла хо и Три пун. Јер мен ска цр ква сла ви Св. Вла ха 
10. фе бру а ра. У пра во сла вљу је про сла ва овог све ца пре ба че на (са 3. на 11. 
фе бру ар), за то што се 3. фе бру а ра сла ви под се ћа ње на Бо го ро ди чи не ро ди-
те ље, св. Си ме о на и Ану и св. Ја ко ва, срп ског ар хи е пи ско па.48

Св. Ва си ли је је као све ти тељ био за сту пљен у мно гим ме се цо сло ви ма 
грч ких је ван ђе ља X и XI ве ка. А у грч ким ми не ји ма има мо сти ха ре св. Ва си-
ли ју од Сту ди та, Јо ва на Мо на ха, ка но не од Те о фа на и Јо си фа, а код анг. Ма-
ти (spi ci leg. T. XI) има мо ка нон Јо ва на Да ма ски на49. У Ца ри гра ду се на ла зи-
ла цр ква по све ће на св. Вла ху, а на За па ду, на лик Ис то ку, он је био сла вљен у 
мно гим цр ква ма у ко ји ма је чак би ло и де ло ва ње го вих ре ли кви ја ра (мо шти-
ју). Део мо шти ју пре ба чен је са Ис то ка на За пад у вре ме кр ста шких ра то ва50.

Блаж (Вла хо), све ти (лат. Bla si us). Би скуп Се ва сте у Јер ме ни ји из III ве-
ка. По за ни ма њу је био ле кар51. Под стак нут бо жан ским на дах ну ћем, по ву као 
се у пла ни не, у не ку пе ћи ну, где је жи вео у раз ми шља њу, окру жен ди вљим 
жи во ти ња ма. Ди вље зве ри га ни су на па да ле, већ су га љу ба зно су сре та ле, ма-
зи ле се уза њ и до ла зи ле к ње му за по моћ кад би се раз бо ле ле или из ра ни ле. 
Не ки кра ље ви лов ци от кри ше га јед ног да на. Ми сли ли су да је врач, па су га 
за ро би ли. Кад је до ве ден пред ца ра Ли ци ни ја52, осу ди га он на му ке: да му се 
те ло рас ки да гво зде ним че шљем (гре бе ном) и по том ба ци у је зе ро. Ле ген да 
на ста вља ка ко су му се бож јом по мо ћу за це ли ле ра не и ка ко је хо дао по во-
ди про по ве да ју ћи мно штву. На по кон му је од ру бље на гла ва. У ре не сан сном 
сли кар ству, св. Блаж53 се при ка зу је као би скуп. Др жи же ље зни че шаљ, знак 
му че ни штва и упа ље ну све ћу, као спо мен на сво је по след ње же ље да ле чи 
бо ле сни ке. Сма тра се за штит ни ком ди вљих зве ри. За зи ва се про тив бо ле сти  

46 Бар ска ар хи е пи ско пи ја је 1199. би ла под ју рис дик ци јом Ду бров ни ка. Си ту а ци ја се 
про ме ни ла по сле Не ма њи не смр ти 1198. и на кон до ла ска па пе Ино ћен ти ја III на пап-
ски пре сто, исте 1198. го ди не. Ка да је Ву кан по стао ду кљан ски краљ и био кру ни сан 
пап ском кру ном, ње му је као кра љу би ла нео п ход на и са мо стал на ар хи е пи ско пи ја у 
Ба ру, ко ју је он та да, чи ни се, и ус по ста вио.

 (Пре ма: Р. Пе тро вић, Реч ник..., 2004, 261); Ј. Ко ва че вић, Исто ри ја Цр не Го ре, књи га 
дру га, том пр ви, Ти то град 1967, 5)

47 Л. Мир ко вић, 1974, оп. цит.
48 Исто.
49 Исто.
50 Исто.
51 Исто.
52 Лек си кон ико но гра фи је, ли тур ги ке и сим бо ли ке за пад ног кр шћан ства, Ан ђел ко Ба ду ри на, 

уред ник, За греб 1985, 1610.
53 Исто.
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гр ла, јер се из ле чио од ри бље ко сти ко ја му је за па ла у гр ло. Сла ви се као 
глав ни за штит ник гра да Ду бров ни ка (Св. Вла хо)54. Он као за штит ник Ду-
бров ни ка др жи у ру ци мо дел гра да. За штит ник, ти ту лар55 не ког ме ста је сте 
бо жан ска осо ба чи је име град и цр ква но се. Та ко та осо ба на по се бан на-
чин шти ти град. Лик ти ту ла ра гра да ста вља се из над свих град ских вра та, 
да бу де знак за шти те ста нов ни ци ма и прет ња не при ја те љу. Про сла ва ти ту-
ла ра је ре дов но би ла про пра ће на по себ но на гла ше ним ли тур гиј ским све-
ча но сти ма и оним рас ко шним па ра ли тур гиј ским и фол клор ним рад ња ма, 
од ко јих је нај у о би ча је ни ја би ла про це си ја са ли ком и ре ли кви ја ма ти ту ла-
ра кроз град, чи ме се по себ но на гла ша ва ла при пад ност ти ту ла ру и ње го ва 
за шти та над гра дом56.

У ка сном сред њем ве ку Ду бров ча ни су сла ви ли дан Св. Вла ха тре ће га 
фе бру а ра, ис кљу чи во као за штит ни ка гра да. А по себ но су сла ви ли и пре нос 
ње го ве ле ве ру ке у Ду бров ник, пе тог ју ла. По чет ком 1378. го ди не, Ве ли ко 
ве ће је утвр ди ло 48 пра зни ка у Ду бров ни ку. Кнез је на дан Св. Вла ха при-
ре ђи вао ру чак, а про сјач ким ре до ви ма су се сла ли хлеб и ви но, да тог да на 
обе ду ју о тро шку Ре пу бли ке57.

Ли ков не пред ста ве св. Вла ха на ду бро вач ком  
ре ли кви ја ру58 СветиВлахо

Пр ва пред ста ва је на окру глом емаљ ном ме да љо ну преч ни ка 2,6 цм. 
Има ла је текст на ла тин ском: „S Bla sivs“59.

На окру глом ме да љо ну Вла хо је био пред ста вљен го ло глав, са крат ком 
бра дом и окру глом тон зу ром на те ме ну гла ве. Вла хо је ту био пред ста вљен у 
ма ни ру ви зан тиј ске ико но гра фи је, го ло глав, у фе ло ну и омо фо ру60, као ста рац 
са ши ља стом бра дом и ко вр џа вом ко сом, ко ја је би ла уче ста ла у XI II и XIV 
ве ку. Фе лон (пла не та) и омо фор ве о ма су би ли слич ни за пад ном па ли ју му61.

Pla ni ta – ми сни ца (ca zua – ку ћи ца) би ла је основ на оде ћа оно га ко 
вр ши ми су. Па ли јум или па лиј је уска тра ка од бе ле ву не ко ја се но си око 
вра та. Са сто ји се од две обе ше не тра ке, исте ши ри не, од ко јих је јед на 
ви си ла на пр си ма, а дру га на ле ђи ма, и би ла је укра ше на са шест кр сти ћа. 

54 Исто.
55 Исто. 
56 Исто, 565-566.
57 Исто.
58 Исто.
59 Л. Мир ко вић, 1974, оп. цит.
60 Исто.
61 Исто.
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Па лиј је сим бол па пин ске вла сти, ка да се ста ви око вра та има об лик грч-
ког сло ва „Υ“ и под се ћа на Хри сто во рас пе ће62.

Св. Вла хо – San ctus bla si us63

Дру га емаљ на пло чи ца св. Вла ха би ла је на чи ње на у ма ни ру ико но гра фи је 
ка то лич ке цр кве, са ла тин ским сло ви ма ши ри не 4мм. Л. Мир ко вић, ис тра жи-
вач ре ли кви ја ра, при ме ћу је да је код ових ква драт них пло ча ду би на емај ла би ла 
мно го ве ћа од окру глих. Пло чи ца од емај ла би ла је ско ро ква драт на, са стра-
ни ца ма 3,6 цм. На њој Вла хо има по глед упра вљен на ле ву стра ну. Бра да му је 
крат ка и ши ља та. У ле вој ру ци, ис под пла не те, др жи је ван ђе ље, а де сном ру ком 
бла го си ља име но слов но. Об у чен је у пла не ту и па ли јум. На гла ви има ши ља ту 
ми тру ко ја до ле има круг (cir cu lus), из ко јег на сре ди ни че ла на вр ху ми тре иде 
јед на цен трал на тра ка, ши ро ка, као и круг – cir cu lus, ко ји ле жи на гла ви. По ред 
ко се, а ис под ми тре, ви се две ши ро ке врп це са обе стра не гла ве, fa sci ae, pen du li, 
lin gu ae. Овај тип ми тре по ја вио се у XI и пр вим де це ни ја ма XII ве ка64.

Ре ли кви јар св. Вла ха у об ли ку ви зан тиј ске кру не  
– ти ја ре са 19 емаљ них пло чи ца

Ре ли кви јар св. Вла ха у об ли ку ви зан тиј ске кру не – ти ја ре65 отва ра кључ-
но пи та ње: ода кле је по чет ком XI ве ка ова ква вр ста кру не до шла у Ви зан ти-
ју? Кру на ти па ти ја ре, у пап ском реч ни ку има функ ци ју пап ске ин сиг ни је, 
али тек од 1315. го ди не66. Упра во из тог раз ло га смо по тра жи ли ана ло ги је за 
овај про блем ма ло ши ре но што је про блем ви зан тиј ске кру не са мо шти ма 
св. Вла ха зах те вао. Ана ло шка ша ро ли кост упо тре бе ти ја ре да ла је мо гућ но-
сти да се овај про блем што бо ље ус по ста ви. На и ме, већ Фир ду си у свом де-
лу Шах на ме го во ри о ти ја ри67 као ка пи пер сиј ских кра ље ви ћа (пар ћан ска и 
са са нид ска ну ми зма ти ја са пред ста ва ма кра ље ва Во ло ге зом III (105-147)68 
и Ар де ши ром I (226-240)69, ја сно по ка зу је парт ско-са са нид ско по ре кло 

62 Лек си кон, 1985, 446-447. 
63 Исто.
64 Л. Мир ко вић, 1974, оп. цит.
65 Исто; Лек си кон, 1985, 408-409.
66 Лек си кон, 1985, 564-565.
67 Исто.
68 Фир ду си, Ру стем и Су храб, епи зо да из Шах на ме у 24 пе ва ња, Фе хим Бај рак та ре вић, 

Бе о град 1928, стр. 15, стих 410, 93, Бе о град, СКЗ, ко ло XXXI, 2008.
69 Нов чић Во ло ге за III, кра ља Пар те. (Пре ма: Mo na i es An ti qu es, Gen ève, Le 16 no vem bre 

1995, Tra dart, 72, сл. 119).
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ви зан тиј ске ти ја ре. Не што ка сни је, 534-8. го ди не, ви зан тиј ски цар Ју сти-
ни јан I ку је злат ник, на кон по бе де над Ван да ли ма70, на ко ме се већ ја сно 
ви ди ви зан тиј ско схва та ње са са нид ске ти ја ре. Као још је дан ка сни ји при-
мер мо же да по слу жи ти ја ра не мач ке ца ри це Кон стан це II Ара гон ске из 
XI II ве ка71, и ти ја ра – ми тра бе о град ског ми тро по ли та из сре ди не XV ве ка, 
ко ју је сво је руч но из ве зла цељ ска гро фи ца Ка та ри на – Кан та ку зи на, ћер ка 
де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа, ко ја по ка зу је де спот ску ку ћу срп ске ди на сти је 
Бран ко ви ћа из сре ди не XV ве ка72.

Емаљ ни св. Вла хо са ре ли кви ја ра из Ду бров ни ка,  
са мо шти ма ње го ве ло ба ње

На ду бро вач ком ре ли кви ја ру мо же се ла ко за па зи ти да је лик св. Вла ха 
био два пу та пред ста вљен, јед ном на окру глој емаљ ној ро зе ти на ви зан тиј-
ски на чин, го ло глав, и дру ги пут, на пра во у га о ној ве ли кој ро зе ти, са ми тром 
на гла ви, на ка то лич ки на чин, ко ја по ста је ин сиг ни ја рим ских па па. Нај бо ља 
ана ло ги ја за ова кву ми тру св. Вла ха је тро гир ска ми тра73, та ко ђе са уши ве ним 
емаљ ним ро зе та ма, из XI II ве ка, код ко је се очи глед но ме ша ви зан тиј ски са ло-
кал ним ути ца јем, чи не ћи та ко дал ма тин ско ка то ли чан ство мно го бо га ти јим 
и кре а тив ни јим од оног ита ли јан ског, ко је ни је има ло то ли ко бли ске ве зе са 
умет но шћу Па ле о ло га од 1265. до 1453. го ди не. Ути цај ви зан тиј ског Ца ри гра-
да био је увек под сти ца јан, не то ли ко у ис кљу чи во дог мат ском сми слу, већ пре 
за нат ском бра ву ро зно шћу и ра фи ни ра но шћу ор то док сне дог ме, ко ја је ве ћи 
зна чај по све ћи ва ла есте ти ци и ле по ти ико на, а ма ње дог мат ској на ра ци ји.

Ду бров ча ни – Вла ји, или о па тро ни ми ку из ве де ном  
од име на св. Вла ха

У раз до бљу из ме ђу Ду ша но вог за ко ни ка из 1354. го ди не и Фор ти со ве 
књи ге, под на сло вом Пут по Дал ма ци ји из 1774. го ди не, про шло је ви ше од 
че ти ри ве ка, а у овој обла сти о Вла си ма и Фор ти со вим Мор ла ци ма као да 

70 Нов чић Ар да ши ра I, кра ља пер сиј ских Са са ни да. (Пре ма: исто, 72, сл. 120).
71 Злат ник ви зан тиј ског ца ра Ју сти ни ја на I (Пре ма: Ф. Гер ке, Ка сна ан ти ка и ра но хри-

ћан ство, Но ви Сад 1973, са ко лор фо то гра фи јом).
72 Ти ја ра не мач ке ца ри це Кон стан це II Aрагонске из XII ве ка, на ла зи се у по се ду му зе ја 

на Си ци ли ји. (Пре ма: Si cily, The com ple te Gu i de to the Island, pla ce of na tu ral be a uty, Art – 
Ar che o logy, Flo ran ce 2003, 14).

73 Бе о град ска ар хи е пи скоп ска ми тра из XV ве ка, са зла то ве зом Кан та ку зи не, кћер ке де-
спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа. (Пре ма: Р. Пе тро вић, Жу па ни це..., 2004, 109, Т14).
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се ни шта ни је исто риј ски из ме ни ло. Та ви зу ра о пој му Вла ха као пут ни ка ко-
ји на па са ју сто ку по Бал ка ну, сто ти на ма ки ло ме та ра, као да је та да би ло са мо 
јед но при хва ће но ме сто. Али, да ли је све то уоп ште баш та ко, као што го во ри 
За ко ник је ди ног срп ског ца ра и Фор ти сов бе де кер? Исто ри ја Ду бров ни ка, као 
гра да св. Вла ха, кон ти ну и ра но те че већ од X ве ка, ка да су гра ђа ни узе ли овог 
све ца за за штит ни ка сво га гра да. Они су та да на сто ја ли да тај култ што ви ше 
осна же ку по ва њем де ло ва ње го вих мо шти ју, по пут ка ло те ло ба ње из Ца ри гра-
да 1026. го ди не, за вре ме вла да ви не Кон стан ти на VI II, ка да је ви зан тиј ски Ца-
ри град за по чео већ по ла ко да кли зи у сво ју не у мо љи ву про сеч ност. За ни мљи ва 
је сте и чи ње ни ца да је хи ља ду го ди на ка сни је, у Ду бров ни ку, 19. ок то бра 1923, 
у фор ми гра ђан ске ор га ни за ци је осно ва но Ду бро вач ко уче но дру штво, нај ви-
шег на уч ног ран га, а за кон ски еви ден ти ра но 15. но вем бра 1867. го ди не, под 
бро јем 134. Ду бро вач ко уче но дру штво „Св. Вла хо“ до не ло је свој Ста тут74 на 
се дам стра ни ца тек ста, на ла ти ни ци и ћи ри ли ци, за Хр ва те и за Ср бе ка то ли ке. 
Er go, св. Вла хо као ср це ду бро вач ког гра да и кум без број ним Ду бров ча ни ма, 
ег зи сти рао је не пре кид но, пу них хи ља ду го ди на. А на пи та ње шта тра же ко сти 
гла ве мо шти ју јед ног јер мен ског му че ни ка из III ве ка у Ду бров ни ку, мо же мо 
од го во ри ти да се иза то га кри је из у зет но ва жно ме сто гра да Ду бров ни ка на 
Бал ка ну, ко ји је све до 1808. го ди не75 био је ди ни сло бод ни град под Ото ман-
ском им пе ри јом и, као што ће мо ка сни је ви де ти, је ди но ме сто где су Ср би 
ка то ли ци са чу ва ли свој иден ти тет, ко ји је ко нач но био уни штен фор ми ра њем 
НДХ. Ка рак те ри стич ни дух Ср ба ка то ли ка ег зи сти ра ће још ко ју де це ни ју ка-
сни је, све до 1947. и вре ме на Ин фор мби роа, ка да су Ср би ка то ли ци мо ра ли 
да се де фи ни тив но из ја сне као Хр ва ти. Та ко је срп ско име за у век од стра ње но 
из твр дих ду бро вач ких зи ди на. Овај рад је по све ћен тим ка то лич ким Ср би ма 
у Ду бров ни ку, ко ји су не сме та но ег зи сти ра ли у ње му ви ше од хи ља ду го ди на 
као из вор свих бал кан ских сло бо да и свих ује ди ње них Сло ве на ко ји ма су Ср би 
увек, као, уоста лом, и да нас, би ли под сти цај за све про ме не ко је су их во ди ле 
ве ћој сло бо ди и ве ћем ма те ри јал ном бла го ста њу.

Ко мен та ри о ду бро вач ким из во ри ма  
од XI II до XX ве ка

Не пре кид на бор ба ду бро вач ких Ср ба ка то ли ка за очу ва ње сло бо де, ко-
ја је тра ја ла ви ше од хи ља ду го ди на, од сли ка ва ла се у ви ше па ра лел них то-
ко ва. Већ од Не ма њи ног сту па ња на дал ма тин ско тло, у тре ћој че твр ти ни 

74 Тро гир ска ми тра из XI II ве ка. (Пре ма: В. Ђу рић, „Ви зан тиј ска и ита ло ви зан тиј ске ста-
ри не у Дал ма ци ји“, I, 123-145. Рад је штам пан у ча со пи су При ло зи по ви је сти умјет но-
сти у Дал ма ци ји, бр. 12, Сплит 1960).

75 Исто.
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XII ве ка, од нос из ме ђу срп ске др жа ве и Ду бров ни ка одр жа вао се са мо пу-
тем уго во ра. Ду бров ник је био је ди ни град са де сне оба ле Ја дра на ко ји је са 
сво јим срп ским, кат ка да бу гар ским, угар ским, а нај ви ше тур ским за ле ђем, 
ко му ни ка ци ју одр жа вао пи сме ним пу тем, ус по ста вља њем за јед нич ких уго-
во ра ко ји су увек би ли ове ра ва ни од нај ви шег управ ног те ла гра да, бу гар-
ских ца ре ва, угар ских кра ље ва и тур ског сул та на. Та ква прак са до не ла је ду-
бро вач ким Ср би ма ка то ли ци ма хи ља ду го ди шњу си гур ност да мо гу мир но 
да жи ве у нај леп шем ја дран ском гра ду, као пот пу но сло бод ни љу ди. Њи хо ва 
сло бо да огле да ла се у чи ње ни ци да је Ду бров ча ни ма за кон ски омо гу ћа ва на 
тр го ви на бал кан ском со љу, руд ним бла гом, сто ком и свим оста лим ро ба ма у 
кра је ви ма ко ји су пре те жно би ли на се ље ни пра во слав ним Ср би ма. Чи та ју-
ћи мно го број не пу бли ко ва не из во ре из ду бро вач ке ар хив ске гра ђе, Ми хај ла 
Ди ни ћа, књи га II, Гра ђа за исто ри ју Бе о гра да у сред њем ве ку из 195876, и оне 
о аутен тич ним из во ри ма ко је је Срп ска кра љев ска ака де ми ја пу бли ко ва ла 
у Бе о гра ду 1940, под на сло вом Тур ски спо ме ни ци77, у ре дак ци ји и ту ма че њу 
тур ко ло га Гли ше Еле зо ви ћа про ве ја ва же ља за ус по ста вља њем за ко на из ме-
ђу гра да Ду бров ни ка и оку па ци о не си ле то га до ба, без об зи ра да ли је у пи-
та њу би ла срп ска кра ље ви на или ца ре ви на сред њег ве ка, бу гар ска ца ре ви на 
XI II ве ка, угар ска ца ре ви на XV ве ка или Ото ман ска им пе ри ја од XV до XVI II 
ве ка. Ду бров ча ни Ср би ка то ли ци су се по на ша ли не са мо као гра ђа ни сво га 
гра да, већ и као рав но прав ни гра ђа ни свих оних зе ма ља са ко ји ма су ус по-
ста ви ли уго вор не оба ве зе о тр го ви ни, те ста мен ти ма о на сле ђу, о ин тер вен-
ци ји у слу ча ју пљач ка ња не чи је имо ви не, итд. Дух уго вор них оба ве за, фор ма 
обли га ци је, га ран то ва ла је ду бро вач ким Ср би ма ка то ли ци ма не са мо го лу 
ег зи стен ци ју, већ и по слов ну до бит.

Ду бров ча ни као си но ви св. Вла ха

Већ до ста ра но, нај ве ро ват ни је због зна ча ја ца ри град ске цр кве Св. 
Вла ха, ду бро вач ке мо шти овог све ца од и гра ле су из у зет ну уло гу. Ве о ма за-
ни мљи ва чи ње ни ца је сте да су мно ги Ду бров ча ни, Ср би ка то ли ци, на свом 
кр ште њу до би ја ли име за штит ни ка сво га гра да, св. Вла ха, и тај ви зан тиј ски 
дух, ве зи ва ња за ко сти (мо шти) му че ни ка оста ће у Ду бров ни ку жив све 
до 1923. го ди не, ка да он бу де пре ра стао у јед но ло кал но уче но дру штво у 
ран гу град ске ака де ми је на у ка. Упра во се у то ме кри ла сло бо да Ср ба ка-
то ли ка у Ду бров ни ку, да сво је срп ско по ре кло и ка то лич ку ве ру мо гу увек 
да ис так ну јав но, иако су се та квом њи хо вом иден ти те ту су прот ста вља ли 

76 Ста тут „Дру штва св. Вла ха“ био је штам пан у Ду бров ни ку 1923. го ди не.
77 Фран цу ска оку па ци ја Ду бро вач ке ре пу бли ке до го ди ла се 31.01.1808. го ди не. (Пре ма: 

Ду бров ник, 1983, 94).
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и Хр ва ти ка то ли ци и пра во слав ни Ср би, јер је тај ду бро вач ки иден ти тет 
био осо бен и дру га чи ји, и ни ка ко се ни је укла пао ни у чи сту ве ру, а ни у 
чи сту на ци о нал ну при пад ност. Био је по се бан јер је по ве зи вао при пад ност 
јед ном на ро ду, али и при пад ност дру га чи јој ве ро и спо ве сти од ве ре ко јој 
је при па да ла ве ћи на срп ског на ро да. Тај ду бро вач ки иден ти тет је оди сао 
сло бо дом раз ли чи то сти и сло бо дом из бо ра по соп стве ном осе ћа њу. Ва ља 
спо ме ну ти и чи ње ни цу да све до сре ди не XIX ве ка на ци о нал на при пад-
ност ста нов ни ци ма Бал ка на ни је зна чи ла мно го, а ве ра је би ла та ко ја их је 
опре де љи ва ла. А на род се од сли ка вао ис кљу чи во кроз свој је зик. И то об-
ли ко ва ње вер ског иден ти те та ко нач но је би ло сру ше но по чет ком XX ве ка, 
ка да је на ци о нал ни иден ти тет био од стра њен од свог при мар ног вер ског. 
Љу бо мор но чу ва ње иден ти те та Ср ба ка то ли ка ко ји су жи ве ли у Ду бров ни-
ку на ро чи то се ле по огле да у књи жев но сти XVI и XVII ве ка, ка да ду бро вач-
ки Ср би ка то ли ци ла мен ти ра ју над срп ском сред њо ве ков ном исто ри јом, 
као да је то би ла ис кљу чи во њи хо ва исто ри ја. Тај дух ла тент ног срп ства, 
као од бра на од гер ман ске и ото ман ске оку па ци је, жи ве ће све до Пр вог 
свет ског ра та, ка да је Иван Ме штро вић, као Хр ват, био не са мо нај ве ћи 
про па га тор фор ми ра ња за јед нич ке др жа ве свих Сло ве на на Бал ка ну и Ју-
го сла ви је, већ и нај ве ћи за љу бље ник у Ко сов ски за вет и срп ско ју на штво. 
Та ко је на стао ап сурд да ће сви Ср би ка то ли ци, не са мо у Ду бров ни ку, већ 
и ши ром Дал ма ци је, чу ва ти свој на ци о нал ни и вер ски иден ти тет, ла мен ти-
ра ју ћи над срп ским кра ље ви ма сред њег ве ка, Ка ра ђор ђем, а ка сни је и над 
Срп ском кра љев ском вој ском из Пр вог свет ског ра та. Сви су они има ли 
свест о то ме да, док по сто ји срп ска вој ска, Ср би и њи хов вој нич ки мен та-
ли тет, по сто ја ће и њи хо ва срп ско-ка то лич ка осо бе ност, као, уоста лом, и 
Ср ба му сли ман ске осо бе но сти. 

Исто ри ја XX и по чет ка XXI ве ка по ка за ла је тренд да се на Бал ка ну ве-
штач ки пра ве на ци је и др жа ве, не би ли се за у век оту ђи ла бли скост ве ра и 
на ци ја на овом про сто ру. 

Ду бро вач ки до ку мен ти кроз исто ри ју

АСЕН, ЦАР БУ ГА РА И ГР КА +

Бу гар ски цар Јо ван Асен II да је Ду бров ча ни ма сло бо ду тр го ва ња по 
сво јој др жа ви, из ме ђу оста лог, до Ви ди на, Бра ни че ва и Бе о гра да. „Ори зма“ 
(по твр да) не ма да ту ма, али из да та је сва ка ко не што по сле бит ке код Кло-
кот ни це, у про ле ће 1230. го ди не, ка да је до шло до на глог ши ре ња Бу гар ске 
ца ре ви не78.

78 М. Ди нић, Гра ђа за исто ри ју Бе о гра да у сред њем ве ку, Бе о град 1958.
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По љич ки ста тут

По љи ча ни, код Спли та, пи са ли су ћи ри ли цом, иако су ве ко ви ма би ли ка-
то ли ци (Пре ма: М. Јеф тић, Са до ма ћим сла ви сти ма, Бе о град 1996, стр. 462).

Ста тут ауто ном не оп шти не По љи ца у сред њој Дал ма ци ји, из сре ди не 
XV ве ка, под бро јем 23, ка же79:

Од роп ства. И при ја ше (при ми ше) По љи ча не сви је ди но и за по ве-
да ше свим пле ме ни тим вла сте лем и ди ди ћем (пле ме нит чо век ни жег сте-
пе на од вла сте ле) и кме ти ћем (за ви сни се љак, зе мљо рад ник), и вла ши-
ћем (се о ски ста нов ник ко ји се ба ви сто чар ством), уко ли ко би гра ђа ни 
По љи ца ушли за јед но са тур ском вој ском и ба ви ли се пљач ком, да ди дић 
и ча сте ли чић има се ухи ти ти и оби си ти, а кме тић и влаи во ју је или с мар-
то ло си, да се има ухи ти ти и оби си ти, а има ња ње го ву, по ло ви на оп ћи ни, 
а по ло ви на го спо ди ну ње го ву, а ина че љад да ни ду жна гла вом80.

1462. го ди на81

10. 09. 1462. (15 зил хидџ) у ста ну у Ско пљу 
Фер ман с. Му ха ме да II, ко јим се об ја вљу је да су кнез и вла сте ла ду бро-

вач ки по ста ли тур ски ха ра ча ри, за то им се да је сло бо да кре та ња и тр го ва ња 
по цар ским зе мља ма, уз услов да пла ћа ју уоби ча је ну ца ри ну.

ОН ( Бог)
У ту гри: син Му ра та ха на – по бе ди лац ва зда!
Цар ски бе лег и срећ на ту гра за по ве да као што сле ду је:
Са да су ми се ду бро вач ки кнез и вла сте ла по ко ри ли и због то га што 

су ми по ста ли под ло жни ци и мо ји ха ра ча ри, за по ве дам:
По мо јим зе мља ма ка ко на оним та ко и на овим стра на ма, по мо ру 

и су ху не ка иду. По што пла те уоби ча је ну ца ри ну, ни ко, па ма ко то био, 
да их не спре ча ва, да им не бра ни, и да им не сме та, и да им не до ди ја ва. 
Исто та ко да им се не до са ђу је пра вље њем те шко ћа. Ина че, ако им ко 
ми дра го бу де чи нио те шко ће и до са ду, па ми се о то ме под не ла жал ба на 
мо јој пор ти, за слу жи ће мо је по ка ра ње. Учи ни ћу да до пад не ве ли ких ја да. 
Не ка им је на зна њу. Они ко ји бу ду књи гу чи та ли, не ка је сма тра ју за 
аутен тич ну. Све то ме бе ле гу не ка ве ру ју.

На пи са но 15 да на ме се ца бла го сло ве ног зил хид џа, го ди не 866-
У ста ну у Ско пљу.

79 Г. Еле зо вић, Тур ски спо ме ни ци, Бе о град 1940, СКЗ, књ. I, св. 1, од го ди не 1348-1520.
80 М. Ди нић, 1958, 13.
81 М. Ди нић, 1958, 13.
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Вин ко При бо је вић и Ма вро Ор би ни  
из XvI-XvII ве ка82

Ду бров ча нин и до ми ни ка нац, Вин ко При бо је вић83, по сле ду го трај ног пу то-
ва ња по Евро пи, утвр дио је да сви Сло ве ни го во ре јед ним је зи ком. Го ди не 1525, 
он је на Хва ру одр жао го вор О по ре клу и исто ри ји Сло ве на, ко ји је 1532. штам-
пан у Ве не ци ји. При бо је вић је твр дио да су сви Сло ве ни са мо је дан на род, али са 
мно го раз ли чи тих име на. Тај тренд пан сла ви зма од вре ме на XVI ве ка на ста вио 
је ду бро вач ки бе не дик ти нац Ма вро Ор би ни, ко ји је на ита ли јан ском је зи ку на-
пи сао књи гу у Пе за ру 1601. го ди не, под на сло вом Il reg no de gli Sla vi. При бо је вић 
и Ор би ни не са мо да су сло вен ске ста ро бал кан ске ко ре не про на ла зи ли у Или-
ри ма, већ су, чи ни се, при то ме ство ри ли по јам сло вен ске ми то ло шке све сти. 
Ор би ни је во де ло је уз по моћ ру ског ца ра, Пе тра I Ве ли ког, 1722. пре ве де но у 
це ли ни на ру ски је зик. Тре ба ло би ре ћи да и на тур ском дво ру, у кру го ви ма ве-
ли ких ве зи ра сло вен ског по ре кла, сло вен ски је зик не са мо да је био оми љен, већ 
су по је ди ни тур ски ве зи ри за ње га го во ри ли: „Хо ћу да знаш: Ду бров ча ни су од 
мо је кр ви, па по прав ди и по оба ве зи сво је кр ви мо рам да их бра ним и бра ни ћу 
их до смр ти“. Та ко да се мо же ре ћи да је од вре ме на XVI ве ка код шко ло ва них 
Ду бров ча на и оста лих при мо ра ца, као уоста лом и на тур ској Пор ти у то до ба, 
по сто ја ло осе ћа ње о сло вен ској је зич кој за јед ни ци као већ ар ти ку ли са ној фор-
ми ет нич ке за јед ни це јед ног де ла бал кан ских Ју жних Сло ве на, без об зи ра на њи-
хо ву вер ску по дво је ност и њи хо ве раз ли чи те др жав не гра ни це.

Иван Џи во Гун ду лић (1589-1636)84

(Пре ма: Иван Гун ду лић, из бор, при ре дио др Дра го љуб Па вло вић, Са-
ра је во 1959; Зла та Бо јо вић, Књи жев ност Ду бров ни ка, Ре не сан са и ба рок, Бе-
о град –Кра гу је вац, 2007)

Крај XVI ве ка и пр ва по ло ви на XVII ве ка пред ста вља вре ме по след њег ве ли-
ког та ла са по ку ша ја осва ја ња За па да од стра не тур ске им пе ри је. Тај ан ти тур ски 

82 Д. Па вло вић, Р. Ма рин ко вић, Из на ше књи жев но сти фе у дал ног до ба, Са ра је во 1954, 
354-356.

83 Вин ко При бо је вић и Ма вро Ор би ни су жи ве ли у Ду бров ни ку у XVI и XVII ве ку. (Пре ма: 
З. Бо јо вић, Књи жев ност Ду бров ни ка, ре не сан са и ба рок, Кра гу је вац-Бе о град, 2007, 452-
453; М. Ком бол, По ви јест хр ват ске књи жев но сти до на род ног пре по ро да, За греб 1961, 68, 
79, 123, 133, 219, 423. За Ма вра Ор би ни ја (пре ма: М. Ком бол, 1961, 79, 219, 244, 272, 292, 
333, 363; М. Ор би ни, Исто ри о гра фи ја, 1722. Мо сква 2010; М. Ор би ни, Кра љев ство Сло-
ве на, Бе о град 1980; Исто ри ја на ро да Ју го сла ви је, књ. II, од по чет ка XVI до кра ја XVI II ве ка, 
Бе о град 1960, В. Чу бри ло вић, Ј. Та дић, Н. Фи ли по вић, Н. Ву чо, 224-225)

84 Иван Џи во Гун ду лић (пре ма: Иван Гун ду лић, из бор, при ре дио Д. Па вло вић, Са ра је во 
1959, 12-13: З. Бо јо вић 2007, оп. цит, 387-388).
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дух ко ји је оли ча вао пољ ски кра ље вић Вла ди слав као осло бо ди лац Евро пе од 
Ту ра ка, пред ста вља кључ ну ми сао Др жи ће вог Осма на. Упра во из тог ла тент-
ног ан та го ни зма про ис ти чу Гун ду ли ће во то пло ју го сло вен ско и сло вен ско 
ро до љу бље и ар ти ку ла ци ја ње го ве ми са о не ли ри ке, ко ју је пре ва зи шла са мо 
Ње го ше ва Лу ча Ми кро ко зма. Гун ду лић је ус пео, су прот ста вља ју ћи се по лу-
ме се цу, да ар ти ку ли ше иде ју о на ци о нал ној иде о ло ги ји Ју жних Сло ве на као 
фор му „ан ти о ку па ци о ни зма“ овог бал кан ског про сто ра. До па да Ца ри гра да 
1453. го ди не, и ру ше ња Аустро у гар ске мо нар хи је 1918. го ди не, Ду бров ча ни-
ма је би ла нео п ход на, као Ср би ма ка то ли ци ма, по тре ба за ла мен ти ра њем над 
не ма њић ком про шло шћу, ка ко би се мо гли су прот ста ви ти не са мо осман лиј-
ској оку па ци ји, већ и ве не ци јан ској пер фид ној аси ми ла ци ји и аустро у гар ској 
тен ден ци ји да по сле по вла че ња Фран цу за, за ме не њи хо ву уло гу сво јом.

(Вук Ка ра џић, Цр на Го ра и Бо ка Ко тор ска, ко ло XXIV, СКЗ 161, Бе о-
град 1922, стр. 19-20)85.

Вук Ка ра џић 1837. го ди не пи ше: Пра ва Ср би ја у ко јој да нас жи ве, про-
сти ре се, пре ко да на шње Ср би је до При зре на и Пе ћи с оне стра не Ша ре (Бал-
ка на – Ha mus), и об у хва та ци је лу Бо сну, Хер це го ви ну, Цр ну Го ру, крај Ба ра, 
Аустриј ску Ал ба ни ју, Ду бров ник, Дал ма ци ју (Тур ску и Аустриј ску (вој нич ку), 
Хр ват ску, Сла во ни ју, Сри јем, го то во цио Бач ки Ко ми тат и дуж Ду на ва до Св. 
Ан дри је (из над Бу ди ма) и је дан део Ба на та. У ови јем кра је ви ма жи ви пре ко пет 
ми ли о на Сла ве на јед не гра не и јед ног је зи ка, ко ји се је ди но раз ли ку је по за ко ну. 
Око три ми ли о на и по је дан ми ли он у да на шњој Ср би ји, је дан у Угар ској, и је дан 
у Бо сни, Хер це го ви ни, Зе ти, Цр ној Го ри, Аустриј ској Ал ба ни ји и у Дал ма ци ји), 
грч ког су за ко на; од оста ла два ми ли о на мо же се при бли жно узе ти да су дви је 
тре ћи не (у Бо сни и Хер це го ви ни) му ха ме дан ског а јед на тре ћи на (у Сла во ни ји, 
Хр ват ској, Дал ма ци ји и Ду бров ни ку) рим ског за ко на. Та ко да кле, из ме ђу Ср-
ба ко ји жи ве у Кра гу јев цу, при је сто ни ци са да шње срп ске кне же ви не и они јех из 
Ду бров ни ка не ма дру ге раз ли ке не го на пр. Дре зде на ца и Беч ли ја, и то са мо по 
за ко ну, а по је зи ку раз ли ка је још ма ња – па и са ми Мор ла ци у Дал ма ци ји, за ко је 
се ве ли да су па стир ски на род та тар ског по ре кла, ни је су ни шта дру го до Ср би 
исто као и ста нов ни ци Цр не Го ре, Хер це го ви не и Ср би је. Про вин ци јал ни Хр ва-
ти око За гре ба итд. го во ре јед ним ди ја лек том ко ји је ми је ша ви на сло ве нач ког са 
срп ски јем, а од ње га се је два раз ли ку је, као сак сон ски ди ја лект од аустриј ског.

Од XII до XV ве ка, тј. до про па сти на ше са мо стал но сти, реч Влах у нас 
је озна ча ва ла не са мо чо ве ка ро ман ског по ре кла, не го и сва ко га ко ме је сто-
чар ство би ло глав но за ни ма ње. (О то ме на сли чан на чин го во ри и За ко ник 
ца ра Ду ша на, по гла вље број 80, под на сло вом „О Вла си ма и Ар ба на си ма“): 
У се лу где се Влах и Ар ба нас за у ста ви, у том се лу да се не за др жи (не ко) дру ги 
ко ји (иде) за њим. Ако се за др жи на си лу, да пла ти по тку (за куп) и што је 

85 Вук Ка ра џић, Цр на Го ра, Бе о град 1922, СКЗ 161, 19-20.
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(сто ку) ис па сао. (Пре ма: Ду ша нов за ко ник, Би стрич ки пре пис, пре вео Ди-
ми три је Бог да но вић, Бе о град 1994, стр. 6486).

Тур ци су, у на шим за пад ним кра је ви ма, про ши ри ли име Влах на Ср бе. Пу-
то пи сац Бе не дикт Ку ри пе шић, ко ји је 1530. про шао кроз Бо сну 87, ве ли да је у 
њој на шао три на род но сти и три ве ре: пр во су ста ри Бо шња ци, ко ји су рим ско-
хри шћан ске ве ре, дру ги су Ср би (Sur ffen), ко је зо ву Вла си ма... а ве ре су св. Па-
вла (пра во слав не)88, тре ћи су на род пра ви Тур ци ко ји су вој ни ци и чи нов ни ци, 
а вла да ју са свим ти ран ски обе ма го ре по ме ну тим пле ме ни ма. Име ном Вла си 
на зи ва ни су и Ср би89, еми гран ти из Бо сне у Хр ват ску. У пи сму ца ра Фер ди нан-
да I од 6. но вем бра 1538. го ди не хр ват ском ба ну Пе тру Ке гле ви ћу90, ка же се 
ка ко му је ја вље но да су „ка пе та ни и вој во де Ра ша на или Ср ба и Вла ха, ко ји се 
обич но Ср би ма зо ву“, са сво јим при ста ли ца ма и пот чи ње ни ма, срећ но пре шли 
из Тур ске у Хр ват ску. („ca pi ta nei et waywo de Ras ci a ni chi, Sir vi a ni atqu ae Va lac hi 
qu os vul go Zbrscky vo cant...“91). Од oвог до ба има пу но спо ме ни ка у ко ји ма се 
по ми њу: „Ras ci a ni si ve Va lac hi“, „Mor lac hi o Ser ci a ni“, „Va lac hi si ve Ras ci a ni vel 
ut ve ri us di cam Ser vi a ni“. У рас пра ви ми тро по ли та Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа О 
Вла си ма из 1806, ве ли се да ри мо ка то ли ци у Хр ват ској и Сла во ни ји име Влах 
„Сла вон ци ма и Ср би ма ко ји су ис точ не, на ше ве ре, с пре зре њем при да ју“92.

СКЗ, 174. ко ло XXVI, Бе о град 1923.
Де Тих. Р. Ђор ђе вић, Наш на род ни жи вот, стр. 168-169.

Иво Вој но вић (1857-1929)93

Иво је ста ри ном био из Зе те94, ро ђен у Ду бров ни ку95, био је син Кон-
стан ти на Вој но ви ћа96, са вре ме ни ка Пре ра до ви ћа, Па вли но ви ћа, Сун де чи-
ћа. Био је од га јан у ду ху на род ног пре по ро да. У За гре бу је за вр шио пра ва.  
Иако су ди ја по стру ци, ба вио се по зо ри штем, па је 1907. го ди не по стао дра-
ма тург На род ног ка за ли шта у За гре бу97. Као млад је упо знао Зма ја, Си му 

86 Ду ша нов за ко ник (пре ма: Би стрич ком пре пи су, у пре во ду Ди ми три ја Бог да но ви ћа, Бе о-
град 1994, 64).

87 Тих. Р. Ђор ђе вић, Наш на род ни жи вот, Бе о град 1923, 167-176.
88 Исто.
89 Исто.
90 Исто.
91 Исто.
92 Исто, и 169.
93 Иво Вој но вић на пи сао је ро ман под на сло вом Ду бро вач ка три ло ги ја, Бе о град 1927, 

СКЗ, ко ло XXX бр. 198.
94 Исто, III.
95 Ро ђен је 9. ок то бра 1857. (Пре ма: исто, III).
96 Исто.
97 Исто.
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Ми лу ти но ви ћа и Ву ка Ка ра џи ћа98. По ред за вид не ка ри је ре пи сца, ве о ма је 
зна чај но ње го во де ло Смрт Мај ке Ју го ви ћа (1906)99. Ова пе сма је шјор Иви 
по мо гла да про сла ви на род ну ду шу, ту бо жан ску си лу ко ја је Ср бе и оста-
ле на ро де Бал ка на одр жа ла кроз ве ко ве роп ства. Ту је Мај ка Ју го ви ћа би ла 
оли че ње оча ја на род ног сло ма, али и на да за ње го ву об но ву. Ова „драм ска 
пе сма“100 игра на је у Бе о гра ду као зна чај на на ци о нал на ма ни фе ста ци ја усред 
анек си о не кри зе ко ја је иза зва ла оку пи ра ње Бо сне од стра не Аустри је.

На са мом по чет ку Пр вог свет ског ра та, Иво Вој но вић је био ухап шен 
(1914)101. Без са слу ша ва ња и су ђе ња, ме се ци ма је под но сио фи зич ке и мо-
рал не тор ту ре, због то га што је у Бе о гра ду при су ство вао пре ми је ра ма сво јих 
ко ма да ко ји су сла ви ли осве ће но Ко со во, као што је то учи нио и ње гов мла-
ђи су на род ник, ва јар Иван Ме штро вић, кле шу ћи свој Ви дов дан ски храм, где 
је исто та ко из ра жен сав на род ни гнев и по нос102.

Очи глед но је да је Ко сов ски за вет био по кре тач ка енер ги ја ко ја је Ср-
бе, Хр ва те, па и Ср бе ка то ли ке и Ср бе му сли ма не по кре ну ла на за јед нич ко 
осло бо ђе ње Бал ка на од тур ске и аустриј ске оку па ци је и фор ми ра ње јед не 
за јед нич ке др жа ве: Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.
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Rad mi lo PE TRO VIĆ

dU bROv NIK’S RE LICS OF SA INT vLA HO  
ANd dIS PER SION OF ET HNONYmS vLAH  

IN THE 15TH ANd 16TH CEN TURY

Sum mary

Whi le vi e wing the Du brov nik email re li qu ary, with a part of the skull of St.Vla ho, 
as a ca pi tal Byzan ti ne mo nu ment of XI c., which pro mo ted the la ter cre a tion of Du-
brov nik Re pu blic as a sta te –city, we hold that this re lics ena bled, in a best way cre a tion 
of the cult of St.Vla ho as one of ma jor Bal kan cults, and of the sta te cult the Re pu blic.

The Du brov nik per ma nent pa ral le lism, as a cat ho lic town in Ser bian Ort ho dox 
bac kgro und du ring se ve ral cen tu ri es, ca u sed with Du brov nik ci ti zens a de si re, thro-
ug ho ut the hi story of the ir town, to pre ser ve al so the ir par ti ally Ser bian ro ots wit hin 
the li be ral cat ho lic town. In de ve lo ping as a Euro pean and ci vi li za ti o nally, pri ma rily 
cul tu ro lo gi cally, Ita lian town, Du brov nik, as an in de pen dent sta te, ne ver wis hed to 
be co me Ita lian ex clu si vely, as Tur kish tri bu te gi ver had be co me su bjects of the Ot-
to man Em pi re very early and we re obli ged to pay an enor mo us tri bu te to the Em pi-
re, in gold, and the re fo re ne ver wil ling to be co me a Tur kish pe o ple.

Alt ho ugh for ced ge o grap hi cally to be per ma nent ne ig hbo urs to the ort ho dox 
Ser bian Church for se ve ral hun dreds of years, Du brov nik ci ti zens ne ver ten ded to 
be co me eit her a part of the me di e val Ser bian sta te, or of the sche ma tism of Ser bian 
Ort ho dox Church, alt ho ugh they spo ke ex clu si vely Ser bian di a lect, which was of a 
pu rest ro of.

Be ing dis tant from cat ho lic Cro ats, by both Ser bian and Tur kish sta tes, Du-
brov nik ci ti zens we re not able to in ter con nect na tu rally with the me di e val Cro at 
sta te in the ti me of its du ra tion, un til XI c., nor la ter on, when Cro a tia al ready be ca-
me a part of the Austro-Hun ga rian Em pi re, for the in ser ting of the Ot to mans pre-
ven ted the na tu ral cat ho lic con nec tion with Cro a tian mot her land. It was only af ter 
its dec li ne as of an in de pen dent re pu blic, and its mil len nial du ra tion, Du brov nik 
wo uld be co me a part of its Cro a tian na ti o nal tis sue.

It hap pe ned to Du brov nik, as an in de pen dent town and Re pu blic that it in cli-
nes con stantly to the me di e val hi story and cul tu re of a la tent Ort ho dox Byzan ti-
um, espe ci ally at the ti me of the per se cu ti ons po wer of the Ot to man Em pi re from 
XV-XVII cen tury.

The dis si pa tion of the tho u sands of Chri stian re fu ge es all over the Bal kans, as 
a per ma nent wa ve, al so over flo wed the ram parts of Du brov nik town. This ort ho-
dox, Chri stian spi rit of Ser bian re fu ge es who set tled con stantly wit hin Du brov nik 
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ram parts, or in the fer ti le Ko na vlje, as far the pe nin su la Sto ne, was the only na tu ral 
con nec tion of Du brov nik Re pu blic, as of a re fu gi um, be ca me a cru cial ci vi li za ti cal 
pla ce, not only for the Ser bian me di e val sta te and the pas sed away Byzan ti ne one, 
but al so for all dis si pa ted Serbs, for the town of Du brov nik, in its Ve ne ti ans and je a-
lo us Hun ga ri ans and Austri ans.

All the said abo ut Du brov nik hi story tro ugh ages, spe aks abo ut this per ma nent 
lo ve of Du brov nik ci ti zens for Ser bian ca se, which wo uld last for a tho u sand years, 
un til Cro a tian NDH, in the eve of se cond World War, be ca me, a tool of fa scist po-
grom in the Bal kans, pri ma rily aga inst the re si ding Serbs wit hin the ter ri to ri es of 
Cro a tian sta te of An te Pa ve lic.

The most in te re sting of all in this mat ter abo ut Du brov nik con cep tion of fre-
e dom of the ir Byzan ti ne god fat her and pro tec tor of the town. In his na me al so 
the con nec tion of the ir Sla vic brot her was hid den and aspi ra tion to in de pen den-
ce and fre e dom. Mo re than 500 years, ''Vla si'' was a na me for Ser bian pe a sants 
an bre e der and who we re con stantly re tre a ting east wards and west wards be fo-
re Tur kish oc cu pa tion, to avoid the reby the pro mi nent thre at of an ni hi la tion an 
isla mi za tion. Ser bian re fu ge es be ca me a form of pro tec ti ve shi eld from isla mi za-
tion by cre a ting Austro-Hun ga rian ''Voj na kra ji na'' ( Mi li tary Area'') con si sting of 
Ser bian po pu la tion in Li ka, Kor dun, Ba nia, Srem and Ba nat, not al so of Ser bian 
Chri stian «Raya'' ( Folk), which had al ready lost com ple tely the ir sta te, re li gi o us 
and na ti o nal iden tity.

Du brov nik ci ti zens, awa re of the im por tan ce of Ser bian and ot her Chri stian 
''raya'' esca ped wit hin the ir al ready cat ho lic tis sue, we re al ways fin ding a warm pla ce 
for li fe of the un happy and aban don pe o ple in in si de the hard walls of the ir town.

From the mo ment when Du brov nik Re pu blic fell un der French oc cu pa tion in 
1808, Ser bo-Du brov ni cian cul tu ral con nec tion be gan to swell thro ug ho ut the Bal-
kans by the ir te sted met hods and sec ret lan gu a ges known only by them.

At the turn of XX cen tury, when Austro-Hun ga rian oc cu pa tion tre a ted to draw 
the fe e ble Ser bian King dom in to the world War I, three Yugo sla vi cally ori en ted Du-
brov nik ci ti zens and Dal ma ti ans played a gre at ro le in hel ping the we ak Ser bian 
King dom, sup por ting it ar ti sti cally and spi ri tu ally. They we re pa in ter Vla ho Bu-
ko vac, sculp tor Ivan Mes htrovc and wri ter Ivo Voj no vić. The lat ter, li ke po et Ivan 
Gun du lić in his ''Osman'' ra i sed again the ban ner of fre e dom to then we ak Ser bian 
King dom in his dra ma tic po em '' The De ath of Ju go vic's Mot her''. He did it as a 
Du brov nik ci ti zen; with a ho pe that right that Ser bian king dom wo uld be a brid ge 
to ward fre e dom of Du brov nik, and hid den and sec re ti ve pos si bi lity of cre a tion of 
a com mon Yugo slav sta te which hap pe ned fi nally in 1918. af ter the end of World 
War I. In such com mon Yugo slav spi rit al so the cre a tion pla ce of Ser bo-Cro a tian '' 
Du brov nik le ar ned So ci ety St.Vla ho'' in 1923., wit hin the ram parts of the town of 
Du brov nik fu tu re, as of a symbi o sis of con tem po rary Serbs, Du brov nik Ser bo-Cat-
ho lics and na ti ve Cro ats, and ena ble the reby com mon and equ al co e xi sten ce wit hin 
King dom of Yugo sla via.
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The Sta tu te of the du brov nik Le ar ned So ci ety St.vla ho

I. The So ci ety and its goal
1)  In Du brov nik, a le ar ned so ci ety is be ing esta blis hed, un der the na me „The 

Du brov nik Le ar ned So ci ety of St.Vla ho“.
a)  The So ci ety has the goal to study com pre hen si vely Du brov nik espe ci ally 

from its ar cha e o lo gi cal, hi sto ri cal, hi sto ri cal-ar ti stic, hi sto ri cal-le gal, hi sto-
ri cal-li te rary, hi sto ri cal-cul tu ral, lin gu i stic, et hno grap hic, anthro po lo gi cal, 
so cial, eco no mic, na val, ge o grap hic and na tu ral si des, whet her in its own de-
ve lop ment, or in its con nec ti ons with Dal ma tia and ot her clo ser or furt her 
are as of our fo re ign lands.

b)  that, in agre e ment with sta te and mu ni ci pal aut ho ri ti es, fo und a li brary for 
sci en ti fic cir cles, which is to be tur ned in to a town li brary with a re a ding-ro-
om ac ces si ble to all;

c)  that, in agre e ment with Du brov nik mu ni ci pa lity, co o pe ra tes with the ma na-
ge ment of the exi sting mu ni ci pal mu se um, and ca re that it is, in all re spects, 
on a le vel of exi sting ana lo go us in sti tu ti ons;

d)  to en de a vo ur that the so ci ety turns, with ti me, in to an aca demy of sci en ces 
and arts, se a ted in Du brov nik.

II. The so ci ety mem bers
The so ci ety mem bers are:
a)  Ge nu i ne mem bers, The re are the ones dwel ling in Du brov nik, cho sen 

by the so ci ety ma na ge ment, whet her be ca u se of the ir sci en ti fic / ar ti stic 
works, or of the ir abi lity to the afo re men ti o ned work, at pro po sal of two 
ge nu i ne mem bers, and who se se lec tion is ap pro ved by ma jo rity of ge nu i ne 
mem bers. 

Ge nu i ne mem bers do not pay any fe es. The ir duty is to work on the goal of the 
So ci ety, to re port abo ut ot her works when re qu e sted by the ma na ge ment, and to 
at tend the ses si ons when in vi ted.

b)  Cor re spon dent mem bers. The se are the mem bers dwel ling out si de Du brov-
nik, cho sen for the work or the ir abi lity for it by the so ci ety ma na ge ment 
un der the con di tion hol ding for ge nu i ne mem bers.

Ne it her the cor re spon dent mem bers pay any fe es. The ir duty is to co o pe ra te 
li ke ge nu i ne mem bers on the goal of the So ci ety when ad dres sed con cer ning the 
So ci ety, to ma ke writ ten re ports to the So ci ety, when ad dres sed con cer ning the So-
ci ety is su es, and to re port the works sent to them by the ma na ge ment to that pur po-
se. When cor re spon dent mem bers work in Du brov nik or set tle the re, they ha ve the 
sa me rights as ge nu i ne mem bers.

c)  Ho no rary mem bers. The se are the mem bers who ga i ned spe cial me rits by 
the ir sci en ti fic or ar ti stic work for the So ci ety, so that the ir se lec tion is a de-
co ra tion and re ward for the ir work.
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Ho no rary mem ber can be al so the one who has ex hi bi ted a gre at cul tu ral in te-
rest in the So ci ety and gran ted it with a sub stan tial con tri bu tion. The se mem bers 
are na med by the Main As sembly at pro po sal of the Ma na ge ment. Ne it her of the se 
mem bers pays any fe es.

d)  Be ne fac tors. The se are the mem bers who gi ve, on ce fo re ver, at le ast 4000 
di nars to the So ci ety.

e)  Fo un ders. The se are the mem bers who gi ve on ce fo re ver, at le ast 500 di nars 
to the So ci ety.

f)  Aides. The se are the mem bers who pay 20 di nars per year.
g)  All mem bers of the So ci ety ex cept fo un ders and aides re ce i ve all the so ci ety 

pu bli ca ti ons free. Still, the last two ca te go ri es re ce i ve the So ci ety pu bli ca ti-
ons with 25% di sco unt.

The So ci ety ma na ge ment

5. The So ci ety ma na ge ment con sists of: Pre si dent, Vi ce-pre si dent, 2 sec re ta ri-
es, ac co un tant, li bra rian and pos sibly cu sto di ans of par ti cu lars col lec ti ons.

6. The du ti es of the Ma na ge ment:
a) to ca re that the So ci ety do its task pro perly
b) to ma ke sche du les for the ses si ons; 
c) to ca re abo ut edi ting the So ci ety pu bli ca ti ons
d) to exe cu te the de ci si ons of the an nual as sembly.

7. the de ci si ons of the Ma na ge ment are va lid when pas sed by half-ma jo rity of 
the ma na ge ment mem bers. If the op po si te vo tes are equ a ble, the de ci sion is ma de 
by the pre si dent.

8. Spe cial du ti es of the Ma na ge ment mem bers:
a)  The pre si dent ma na ges the So ci ety works, re pre sents the So ci ety works, re-

pre sents the So ci ety with the go vern ment and in pu blic, in vo kes the So ci ety 
ses si ons and pre si des over them.

b)   The vi ce-pre si dent re pla ces the pre si dent in all when the lat ter is ab sent or 
pre ven ted.

c) The sec re ta ri es ke ep the So ci ety pro ce e ding, and the So ci ety Ar chi ve.
d)  The ac co un tant col lects the So ci ety in co mes and ke eps and set tles the So-

ci ety bills.
e)  The li bra rian ca res abo ut the So ci ety li brary, and is re spon si ble for it in all 

re spects.
f)  The cu sto di ans of the col lec ti ons are to ca re abo ut advan cing then and are 

re a so na ble for the ir ob jects in all re spects.
g)  The edi to rial bo ard: The ir duty is to ca re abo ut the So ci ety sci en ti fic works, 

and is due, if mis sing an ex pert for cer tain di sci pli ne to li sten to opi ni ons of 
ex perts, even non-mem bers of the so ci ety, for such an ac tion, or to ad dress 
so me of our aca de mi es.
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The works will be re ce i ved for print only af ter a fa vo u ra ble re port and de ci sion 
of the edi to rial bo ard. From this pro ce du re the works are ex cep ted which ha ve been 
su bli ma ted to the So ci ety for prin ting by mem bers of aca de mi es of sci en ces, uni ver-
sity pro fes sors and si mi lar ac know led ged sci en tists.

The edi to rial bo ard con sists, by the ir po si ti ons, of the pre si dent and two at le-
ast fo ur mo re So ci ety mem bers, cho sen by the ma na ge ment.

h)  If a mem ber of the ma na ge ment can not do his duty for any re a son anymo-
re, the ma na ge ment cho o ses a new mem ber and asks for ap pro val sub se-
qu ently, at an nual me e ting. The com ple te ma na ge ment is cho sen for three 
years pe riod.

IV. Re vi sers of ac co unts
a) The main as sembly cho o ses two ge nu i ne mem bers that will re vi ew the 

Com pany bills at le ast on ce per years, and re port then at the main as sembly.

V. The So ci ety me e tings
10) The me e tings are re gu lar and an nual. The re gu lar me e tings are pro fes si o nal 

and pu blic. The pro fes si o nal me e tings are held twi ce per month, but al so mo re fre qu-
ently if ne ces sary. They are at ten ded by ge nu i ne, cor re spon dent (when in Du brov nik) 
and ho no rary mem bers. They can be al so at ten ded by ot her mem bers, but they can not 
par ti ci pa te in the di scus si ons if not ha ving a pri or ap pro val by the So ci ety ma na ge ment.

11) At the pro fes si o nal me e tings eit her mem bers or ot her ex perts in vi ted or ap-
pro ved for pro fes si o nal lec tu res by So ci ety ma na ge ment; read the ir an no un ce ments 
or re ports abo ut new bo oks and jo ur nals.

Ge nu i ne, cor re spon dent and ho no rary mem bers ha ve right to di scuss all read 
at the pro fes si o nal me e tings.

12) The pu blic me e tings are a kind of the So ci ety pu blic lec tu res, held by la ter 
the So ci ety mem bers or so me ot hers in vi ted or ap pro ved by the So ci ety ma na ge-
ment on the fi eld of so cial work or any ot her bran ches of sci en ces and arts.

The ma na ge ment is due to ta ke ca re of hol ding at le ast 5 an nual lec tu res. The se 
me e tings are ac ces si ble to all equ ally.

The pu blic me e tings are held when con si de red ne ces sary by the Ma na ge ment.
13) The an nual me e tings are held every year on the day sche du led by the ma na ge-

ment. They can be par ti ci pa ted by all mem bers. At them, re ports are read on the work 
of the Ma na ge ment and So ci ety con di tion of the co un ter, li brary and ot her col lec ti ons.

The re af ter, the re is al ways a so lemn pu blic ses sion with a lec tu re in ho no ur of 
an event or per son from Du brov nik past or a su bject from sci en ti fic So ci ety’s work.

An nual me e tings must be in vo ked by a pu blic and in Du brov nik 8 days be fo re, 
prin ted, if pos si ble, in lo cal news. 

If pos si ble, the So ci ety will al so pu blish spe cial works from the fi eld of its ac-
tion, pri ma rily from hi story of Du brov nik.

Every prin ted work will be paid by the So ci ety, ac cor ding to its fi nan cial si tu a tion.
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They are held, re gar dless of the mem ber of the pre sent mem bers.
In vo ting, an over-half ma jo rity is suf fi ci ent; the de ci si ons are on the pre si dent. For 

al te ra ti ons of the co de, 2/3 of ge nu i ne mem bers pre sent at the main me e ting are ne e-
ded. Pos si ble pro po sals of in di vi dual mem bers are to be gi ven in writ ten to the Ma na ge-
ment, two days be fo re the main me e ting; ot her wi se, they can be ta ken no in to ac co unt.

Vir tue So ci ety’s in co mes

14) The So ci ety’s in co mes of the mem bers are the fe es, sta te and mu ni ci pal 
aid, what gran ted to the So ci ety of funs, ar ti stic ex hi bi ti ons, ex cur si ons and the So-
ci ety’s edi ti ons.

Vir tue So ci ety’s edi ti ons

15) The So ci ety pu blis hes its or gan

’’ Gla snik Du bro vač kog uče nog Dru štva Sv.Vla ho’’ (The He rald of the Du-
brov nik Le ar ned So ci ety St.Vla ho)

The num ber of the edi ti ons ac cor ding to fi nan cial sta te of the So ci ety. In the 
He rald, re vi e wed and re ce i ved works are prin ted, as well as the works and con sti-
tu ti ons who le ob jects fit the so cial sins, and re vi ews of the prin ted works on the 
ob jects from the fi elds of the So ci ety’s ac tion and bi bli o graphy of bo oks and ar tic les 
on the su bjects aimed by the So ci ety. 

VI II Fo un ding
16) The Pro mo ting Bo ard is to in vo ke the As sembly, which will cho o se the 

Ma na ge ment.

IX Ter mi na tion of the So ci ety
17) The So ci ety is ter mi na ted if de ci ded so at a ge ne ral me e ting by 2/3 of vo tes 

of ge nu i ne mem bers or if dis sem bled by the go vern ment. In both ca ses, the So ci-
ety’s pro perty is to be gi ven for ke e ping to the Mu ni ci pa lity of Du brov nik, which is 
due to pass it to anot her so ci ety pos sibly esta blis hed in the sa me sen se.

No. 670
It is te sti fied in the sen se of & 9 of the Law on 9.
No vem ber 1867 134 that the Du brov bik le ar ned So ci ety of St.Vla ho exists ac-

cor ding to the se ru les.

Gre at Zhu pan

Key words: Sa int Vla ho, Byzan ti ne, Ne ma nja, tsar Dus han, Ra gu sa, Sta tu te of 
Sa int Vla ho. 

Рад је пре дат 27. мар та 2012. 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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Ста тут Дру штва „Св. Вла ха“
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Та бла I

Сли ка број 1

Нов чић ви зан тиј ског ца ра Ју сти ни ја на I, ко ван из ме ђу 534-8. го ди не,  
по сле по бе де над Ван да ли ма
(Пре ма: Ф. Гер ке, Ка сна ан ти ка и ра но хри шћан ство, Но ви Сад 1973).

Сли ка број 2

Пар ћан ски краљ Во ло гез III (105-147).
(Пре ма: Mon na i es an ti qu es, Ge ne ve, Le 16 no vem bre 1995, Tra dart, s. 72, sl. 119)

Сли ка број 3

Са са нид ски краљ Ар де шар I (226-240)
(Пре ма: исто, стр. 72, сл. 120).

Сли ка број 4

Ар хи е пи скоп ска ми тра из XV ве ка, зла то вез Ка та ри не Кан та ку зи не, ћер ке 
де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа
(Пре ма: Р. Пе тро вић, Жу па ни це, кра љи це и ца ри це на срп ском дво ру, Бе о град 
2004, стр.109, Та бла 15).

Сли ка број 5

Ре ли кви јар са мо шти ма св. Вла ха у об ли ку ви зан тиј ске кру не са емаљ ним 
пло чи ца ма из 11. ве ка.
(Пре ма: Ду бров ник, би бли о те ка: Мо но гра фи је, бр. 5, За греб, 1983, са сли ком).

Сли ка број 6
Ти ја ра не мач ке ца ри це Кон стан це II Ара гон ске из XI II ве ка.
(Пре ма: Si cily, the com ple te gu i de to the island pla ces of na tu ral be a uty – art 
– ar che o logy, Flo ran ce 2003. str. 14).
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Ива на Же НАР ЈУ*

БАЛ КАН СКИ РАТ У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ:  
КО СОВ СКИ ОСВЕТ НИ ЦИ**

Ап стракт:У ра ду су ана ли зи ра не илу стра ци је у ча со пи су Бал кан ски 
рат у сли ци и ре чи, ко ји је из ла зио у Бе о гра ду то ком 1913. го ди не. Об-
ра ђе не су сли ке ко је су се од но си ле на те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је, а 
ме ђу њи ма пеј за жи, при ка зи гра до ва, као и пор тре ти вој ни ка, у ча со пи су 
про па ги ра них као Ко сов ских освет ни ка. Циљ ра да је ука зи ва ње на зна чај 
ме ста илу стро ва не пе ри о ди ке у си сте му срп ске ви зу ел не кул ту ре.

Кључ не ре чи: Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, култ хе ро ја, вој ник, вла-
дар, Па ја Јо ва но вић, При зрен, Ко сов ска Ми тро ви ца.

Исто ри ја не мо же да стиг не да их злат ним сло ви ма убе ле жи у про стра не 
не ис пи са не ли сто ве срп ске исто ри је. Де ла ва ша, сун цу рав на, ви ша су од 
Бал ка на, ду бља од Адри је. Бр же сте на зи да ли по ло ви ну Ве ли ке Ср би је, 
не го што то учи ни ше у сво ја ре спек тив на вре ме на: Сте фан Не ма ња и 
Ду шан Сил ни. Ко да вам се не ди ви, ко ли да вам не по за ви ди!1

Илу стро ва ну хро ни ку Бал кан ски рат у сли ци и ре чи по кре нуо је 1913. го ди-
не Ду шан Ши јач ки (1882-1958).2 Ши јач ки је био но ви нар и књи жев ник, пред-
сед ник Ју го сло вен ског но ви нар ског удру же ња, рат ни до пи сник Вр хов не ко-
ман де и ре дов ни члан So ciété Académi que d’Hi sto i re In ter na ti o na le у Па ри зу. У 
сво јој ка ри је ри се у ве ли кој ме ри ба вио илу стро ва ном срп ском исто ри јом, што 
по ка зу ју и Бал кан ска По шта из 1904. го ди не, као и Ви дов-дан: илу стро ва на 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, iva-
na ze nar ju@yahoo.com 

** 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 Ко сов ским освет ни ци ма, Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град Ви дов дан 1913, бр. 21, 
год 1, 322.

2 О ка ри је ри Ду ша на Ши јач ког: Бо ри вој Ми ро са вље вић, „Бал кан ски рат Ду ша на Ши-
јач ког“, Днев ник, Но ви Сад, год. 63, бр. 20816, 23. ја ну ар 2005, 11.

УДК 77:050БАЛКАНСКИ РАТ У СЛИЦИ И РЕЧИ(497.11)”1913”

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012
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исто ри ја срп ских ра то ва 1912-1918 у сли ци и ре чи, ко ја је до жи ве ла не ко ли ко 
из да ња, 1918. и 1919. го ди не у Же не ви, и 1926. го ди не у Бе о гра ду. 

Бал кан ски рат је био за ми шљен као не дељ ник, об ли ко ван та ко да се на ско-
ро сва кој стра ни мо гла ви де ти илу стра ци ја, не рет ко и две, че сто са дво ли сни ца ма 
ис пу ње ним ис кљу чи во сли ка ма. Ре про ду ко ва не су фо то гра фи је на ста ле на ли цу 
ме ста, као и пор тре ти на ста ли на раз ли чи тим ло ка ци ја ма, и ма ли број цр те жа. 
По сле Пр вог свет ског ра та до жи вео је и сво је пр во ре принт-из да ње 1922. го ди-
не, са ма лим из ме на ма у пр вом бро ју, а ка сни је их је би ло и 1990. и 2008. го ди не. 
Исту суд би ну до жи вео је и Ви дов-дан, „де ло ко је је по сво јој па три от ској са др жи-
ни ко ри сно по вој ску“3, с об зи ром на то да је био из у зет но по пу ла ран у на ро ду.

О ре цеп ци ји Бал кан ског ра та у јав но сти све до чи текст об ја вљен у ча со-
пи су Де ло: „Ово је јед на вр ло ле па илу стро ва на збир ка рат них сли ка, до га-
ђа ја и епи зо да, ко ју би, као успо ме ну на ми ну ле про шле ра то ве, сва ка ку ћа 
срп ска тре ба ла да на ба ви. У њој се на ла зе сли ке го то во свих срп ских офи ци-
ра хе ро ја, што сво је жи во те при не со ше на ол тар Отаџ би ни. Вре ме про ла зи и 
ба ца за бо рав на мно ге до га ђа је, ко је не би тре ба ло за бо ра ви ти. Јед на ова ква 
збир ка је тра јан спо мен ве ли ких де ла на ших ју на ка; пре ли ста ва ју ћи је се ћа-
мо се свих оних тре ну та ка ра до сти и бо ла про жи ве лих у рат ним го ди на ма“4.

Ча со пис је кон ци пи ран та ко да сво јим тек сто ви ма и илу стро ва ним ма-
те ри ја лом про сла вља култ хе ро ја бој ног по ља, као и култ Ко со ва5. По сто ја-
ње хе рој ских кул то ва је ка ко у XIX ве ку, та ко и у пр вим де це ни ја ма XX ве ка, 
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. Нај ја чи и нај у ти цај ни ји био 
је култ вој ни ка, као ви зу е ли за ци ја иде а ла и вр ли на ко је је тре ба ло сле ди ти. 
То ме је по себ но ишла у при лог „ми ли тант ност на ци о нал не иде је“6. Про сла-
вља не су њи хо ве вој не ак ци је, али и хе рој ске смр ти. Исто вре ме но, пу бли ко-
ва не су и фо то гра фи је ко је вој ни ке при ка зу ју у рет ким тре ну ци ма од мо ра 
и до ко ли це, чи ме се јав ност ду бље упо зна је са њи хо вим жи во том у рат ним 
окол но сти ма. Све му то ме у при лог су ишле и про прат не би о гра фи је из ко јих 
се мо гао сте ћи увид у раз ли чи ти спек тар њи хо вих основ них за ни ма ња.

3 „Ми ни стар ство вој но на ред бом Ф. Ђ. ОБР. 72.366 од 8. ав гу ста 1919. пре по ру чи ло је 
Ви дов Дан сви ма ко ман да ма, јединицамa и уста но ва ма вој ске Kраљевине Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца на ве де ним ре чи ма“. Ци ти ра но пре ма: Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о-
град 1922, без па ги на ци је.

4 Ци ти ра но пре ма: Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 1922, без па ги на ци је; где се на во ди: 
„Де ло“, наш нај ста ри ји и нај бо љи ча со пис, под уред ни штвом Др Дра же Па вло ви ћа, а из пе ра 
Др Ла зе Мар ко ви ћа, у сво јој 71. књи зи, ова ко при ка зу је „Бал кан ски рат у сли ци и ре чи“.

5 О кул то ви ма хе ро ја и њи хо вим ви зу ел ним пред ста ва ма: 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; Ива на Же нар ју, Хе ро ји, по ли ти ка, сва ко-
днев ни ца: илу стро ва ни свет срп ске зо ре (1876-1881), За ду жби на Ан дре је вић, Бе о град 2012.

6 Не над Ма ку ље вић, нав. де ло, 106.
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Култ Ко со ва као те мељ иде је срп ског на ци о на ли зма про жи ма све аспек-
те овог ча со пи са, и ре чи, и сли ке. Кроз тек сто ве и на зи ве илу стра ци ја по-
себ но се на гла ша ва нај сјај ни ји пе ри од срп ске сред њо ве ков не исто ри је, до ба 
вла сти ца ра Ду ша на. Та кве тен ден ци је нај и стак ну ти је су у ма те ри ја лу ко ји 
се од но си на осло бо ђе ње При зре на. И при ли ком осва ја ња оста лих гра до-
ва, у ча со пи су је на сва ком по год ном ме сту сла вље на но во на ста ла си ту а ци ја. 
Илу стра ти ван је у том по гле ду сле де ћи при мер: „Па дом При шти не оства-
рен је ве ков ни сан срп ског на ро да, осло бо ђе но је Ко со во, ко је је то га да-
на све ће но и слав но осве ће но на Ку ма но ву. Све ча ним по ме ном Ца ру Ла зи 
и Ко сов ским ју на ци ма у Му ра то вом тул бе ту на Ко со ву, уз гром ке пло ту пе 
срп ске вој ске, за ле че не су пе то ве ков не љу те ко сов ске ра не вас це ло га срп-
ско га на ро да“7. Та ко ђе, ве ро ва ло се и да „Осло бо ди ти ста ру пре сто ни цу 
срп ско га цар ства до не кле зна чи и об но ви ти цар ство“8. Ка ко би се ус пе си 
срп ске вој ске на Ко со ву до ве ли у исто риј ску ко ре ла ци ју са Ко сов ском бит-
ком, пу бли ко ва на је сли ка Му ра то вог тул бе та. Уз илу стра ци ју је на гла ше но 
да је то „ме сто где је Оби лић рас по рио ца ра Му ра та на Ви дов-дан 1389“9. У 
ко јој је ме ри Му ра то во тул бе пред ста вља ло сим бол осва ја ња Ко со ва, ви ди 
се и кроз сли ку на ко јој срп ски ко ња ни ци по зи ра ју пред овим спо ме ни ком10.

У обим ном кор пу су илу стра ци ја ко је пред ста вља ју ак те ре бал кан ских ра-
то ва, као и до га ђа је у ко ји ма су уче ство ва ли, из два ја ју се оне ко је сво јим са др-
жа јем али и на зи ви ма нај ја сни је ре фе ри ра ју на те ри то ри ју Ко со ва. Мо же се 
учи ни ти нео сно ва ним из ша ро ли ког са др жа ја ча со пи са из дво ји ти са мо оно 
што се од но си на Ко со во и Ме то хи ју, али је то је дан од на чи на да се си сте ма-
тич но раз ло жи све у куп на струк ту ра овог илу стро ва ног ли ста. Исто вре ме но, 
у вре ме из ла же ња ове хро ни ке, све очи су би ле упр те у прав цу Ко со ва у иш-
че ки ва њу до брих ве сти, та ко да су тек сто ви и сли ке ко ји ма су исте пре но ше не 
мо ра ле има ти из у зет ног од је ка у срп ској јав но сти. Та ко ђе, у ве ћи ни срп ских 
илу стро ва них ли сто ва, мно ги су срп ски кра је ви ове ко ве че ни и илу стро ва ни, 
али се Ко со во по ја вљи ва ло вр ло рет ко, и то нај че шће кроз при каз све ти ња. 
У Бал кан ском ра ту у сли ци и ре чи, пр ви се пут јав ност ко ја ни је по зна ва ла из-
глед овог кра ја мо гла кон крет ни је и ја сни је упо зна ти са истим. Та ко су те илу-
стра ци је, по ред то га што су про но си ле сла ву срп ских вој ни ка, по слу жи ле и за 
пре зен то ва ње ко сов ских пре де ла, што су си гур но чи та о ци већ ду го оче ки ва ли. 

Илу стра ци је су ка те го ри са не на зи ви ма као што су Са осве ће но га Ко со ва 
Ко сов ски освет ни ци, На ши на Ко со ву, а ра чу на ју ћи уз њих и пеј за же са Ко со ва, 
њи хов је број до во љан да се мо же го во ри ти о ве ли кој за ин те ре со ва но сти за ову 
област. Исто вре ме но, има их то ли ко да се оне мо гу по сма тра ти за јед но као део 

7 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 10. фе бру а ра 1913, бр. 4, год. 1, 61.
8 В. Н. Ђ, „Жи вот у При зре ну“, исто, 3. фе бру а ра 1913, бр. 3, год. 1, 36.
9 Исто, 27. ја ну а ра 1913, бр. 2, год. 1, 31.
10 Исто, 26. ма ја 1913, бр. 18, год. 1, 280.
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јед ног фе но ме на, фе но ме на окре ну тог Ко со ву. Овим ка те го ри ја ма об је ди ње ни 
су по ме ну ти кул то ви Ко со ва и хе ро ја, чи ме су исти про мо ви са ни и про сла вља ни.

У ча со пи су је за све вре ме из ла же ња тра ја ла ру бри ка Ко сов ски освет ни ци, 
у ко јој је пу бли ко ван ве ли ки број пор тре та вој ни ка ко ји су уче ство ва ли у бал-
кан ским ра то ви ма, нај ви ше оних ко ји су да ли жи вот за осло бо ђе ње Ко со ва. 
Пор тре ти хе ро ја као нај и стак ну ти јих на ци о нал них рад ни ка, да кле оних ко ји 
су де ло ва ли у ко рист на ци је, део су сло же ног си сте ма ме мо ри са ња лич но сти, 
а при мер су то ка и про це са њи хо ве хе ро и за ци је, ко ја пред ста вља сти ца ње не-
про ла зне сла ве на осно ву до при но са на ци о нал ној иде ји11. При ка за не лич но-
сти схва ће не су као „хе ро ји“, ко ји су у овом слу ча ју ис так ну ти и стра да ли на 
бој ном по љу. Пу бли ко ва ње њи хо вих пор тре та, сли ка њи хо вог ви зу ел ног иден-
ти те та, пред ста вља на чин да се трај но ме мо ри шу њи хо ве за слу ге оства ре не у 
ак ци ја ма усме ре ним на осло бо ђе ње ју жних срп ских те ри то ри ја.

Пу бли ко ва но је не ко ли ко раз ли чи тих ти по ва пор тре та. Та ко се мо гу ви де-
ти пор тре ти на ста ли у сту ди ју, у фор ми до по ја сних пор тре та, али и це ле фи гу-
ре, као и оних на ко ји ма је са мо ли це пор тре ти са ног. Вој ни ци су при ка зи ва ни 
нај че шће у уни фор ма ма, са ор де њем и оруж јем. Мо гу се ви де ти и кон струк ци је 
ко је при ка зу ју вој ни ке за сто лом, за ми шље не, као и њи хо ви при ка зи у екс те-
ри је ру, ис пред ар хи тек тон ских зда ња, на ули ци, по љу, на ко њу. При су тан је и 
од ре ђе ни број груп них пор тре та вој них тру па, че та и оста лих фор ма ци ја.

Ме ђу њи ма су сво је ме сто на шли и вла да ри, као вр хов ни ко ман дан ти и 
пред вод ни ци у успе шним вој ним по ду хва ти ма. Њи хо ви пор тре ти исто вре ме-
но су и део трај не вла дар ске про па ган де и кул та вла да ра као лич но сти ко ја ће 
оства ри ти на ци о нал не иде а ле12. Та ко је већ на пр вој стра ни пр вог бро ја об ја-
вљен ре пре зен та тив ни ко ња нич ки пор трет кра ља Пе тра Пр вог. Краљ на ко њу 
је мон та жом по ста вљен на ге о граф ску кар ту, на гра ни цу из ме ђу Ма ке до ни је 
и Ал ба ни је, чи ме се ука зу је на ње го ва до стиг ну ћа у ра ту. Ко ња нич ки пор трет 
кра ља Пе тра I при ка зан је и у 36. бро ју,13 док су кра ље ви си но ви, Алек сан дар и 
Ђор ђе та ко пред ста вље ни у 40. бро ју. Та ко ђе, краљ је при ка зан и на фо то гра-
фи ји ко ја бе ле жи тре ну так ње го вог из ла ска из хра ма Све тог Спа са у Ско пљу14.

У на ред ном бро ју је пу бли ко ван и пор трет пре сто ло на след ни ка Алек сан-
дра, док је у тре ћем при ка зан и кра ље вић Ђор ђе. Не што ка сни је је у фор ми 

11 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.

12 Не над Ма ку ље вић, нав. де ло, 94-101. О вла дар ској про па ган ди ви де ти и: Игор Бо ро-
зан, Ре пре зен та тив на кул ту ра и по ли тич ка про па ган да: спо ме ник кне зу Ми ло шу у Не го-
ти ну, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ка те дра за исто ри ју умет но сти но вог ве ка, Бе о град 2006.

13 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 17. но вем бра 1913, бр. 36, год. 1, 563.
14 Исто, 10. фе бру а ра 1913, бр. 4, год. 1, 52.
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це ле фи гу ре по но во при ка зан пор трет кра ље ви ћа Алек сан дра са нат пи сом 
„По бед ник на Ку ма но ву, При ле пу и Би то љу / ко ман дант пр ве срп ске ар ми је 
пе ша диј ски под пу ков ник / Њ. В. Кра ље вић Алек сан дар / на след ник пре сто ла 
Ве ли ке Ср би је“15. При ка зан је и пор трет кне за Па вла, као ко њич ког пот по-
руч ни ка, у ви ду це ле фи гу ре у вој нич кој уни фор ми, са ма чем16. У истом бро ју 
су се на шли пор тре ти Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, на след ни ка пре сто ла, као 
осло бо ди о ца „Ско пља, Ве ле са, При ле па, Охри да, Шти па, Ра до ви шта итд.“, те 
пор трет Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа као „го спо да ра Ра шке, Гор ње и До ње Ме зи је, 
По вар дар ја, Пе ла го ни је итд.“17. Пу бли ко ва не су и до ку мен тар не фо то гра фи је 
на ко ји ма је пред ста вљен чин ула ска кра ља и пре сто ло на след ни ка у Ско пље18, 
за тим тре ну так у ко јем краљ Пе тар I пре сто ло на след ни ку Алек сан дру уру чу је 
злат ну ме да љу за хра брост, као и она на ко јој су при ка за ни пре сто ло на след-
ник, вој во да Пут ник и ге не рал Пе тар Бо јо вић19.

Ме ђу пор тре ти ма стра да лих вој ни ка, на пр вом ме сту на ла зи се при каз 
Ми ла на По по ви ћа. Из ве сна па жња по све ће на је ње го вој по ги би ји, јер је 
стра дао 3. ок то бра 1912. го ди не, чи ме је ње го ва смрт на Мер да ри ма пред-
ста вља ла „пр ву жр тву Ко сов ске иде је“20. Пу бли ко ван је и пор трет Во је Тан-
ко си ћа, ко ји је том при ли ком пред во дио срп ску вој ску21. 

15 Исто, 24. мар та 1913, бр. 10, год. 1, 145.
16 Исто, 26. .ма ја 1913, бр. 18, год. 1, 275.
17 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 28. ју ла 1913, бр. 25, год. 1, 385.
18 Исто, 11. ав гу ста 1913, бр. 27, год. 1, 424 – 425.
19 Исто, 29. сеп тем бра 1913, бр. 32, год. 1, 504 – 505.
20 Исто, 17. фе бру а ра 1913, бр. 5, год. 1, 71.
21 Исто, 3. мар та 1913, бр. 7, год. 1, 108.

Сли ка 1. Ар ти ље риј ски по руч ник 
Ми лан М. По по вић

Сли ка 2. Све ште ник чет ник, 
поп Да ни ло По по вић
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Ве ћи на пор тре та од но си се на стра да ле на са мом по чет ку ра та, 10. и 11. 
ок то бра 1912. го ди не. Та ко се на том ме сту мо гу на ћи пор тре ти пе ша диј-
ског пот по руч ни ка Си мо на Ђор ђе ви ћа22, као и мно гих ко ји су по ги ну ли на 
Мла дом На го ри ча ну, по пут пе ша диј ског пот пу ков ни ка Алек сан дра Гли ши-
ћа, чи ји је пор трет пу бли ко ван два пу та23, ре зер вног пе ша диј ског пот по руч-
ни ка Па вла Ст. Шај ко ви ћа24, пе ша диј ског по руч ни ка Ми ха и ла Сто ја но ви ћа 
и ка пе та на Дра гу ти на Јан ко ви ћа25. На Ста ром На го ри ча ну по ги нуо је Ми-
ха и ло Јо ви чић, 26 а при ка за на је и сли ка гро бља на го ри чан ских хе ро ја27. „За 
кра ља и отаџ би ну“ пао је и Ми лу тин Му цић28.

У Ку ма но ву је 11. ок то бра по ги нуо пе ша диј ски ка пе тан Бог дан Ан ђел-
ко вић, ко ји је при ка зан у вој нич кој уни фор ми, са ма чем, ка ко за ми шље но се-
ди лак том осло њен на сто29. У Ку ма но ву су 10. ок то бра стра да ли и Во ји слав 
Ве ли ми ро вић30, и пе ша диј ски ма јор Алек сан дар Здрав ко вић31. Ме ђу Ко сов-
ским освет ни ци ма на шли су се и ар ти ље риј ски ка пе тан пр ве кла се Ни ке тић, 
ко ји је стра дао у Но вом Па за ру, као и пе ша диј ски по руч ник Гли го ри је вић, 
ко ји је стра дао у Ку ма но ву, те по ро ди ца Про тић, отац Ди ми три је и си но ви 
Ја ков и Пе тар32. Стра да ње чи та вих по ро ди ца у ра ту ни је би ло рет кост – у 
овом ра ту по ги нуо је Је врем Стој ко вић, чи ји је отац Жив ко упам ћен као хе-
рој из прет ход них ра то ва са Тур ци ма и Бу га ри ма33. 

Де ве тог ок то бра пред При шти ном је по ги нуо мла ди пи то мац Вој не ака-
де ми је, Ми лош Ву јић34. Уз ње гов пор трет пу бли ко ва не су и ре чи за хвал но сти 
за ра ну смрт и осве ће но Ко со во – „ Хва ла не ка је оцу, ко ји те је Отаџ би ни 
на ме нио, мај ци ко ја те је срп ским мле ком одо ји ла и ули ла у те бе ју нач ки дух 
љу ба ви и по жр тво ва ња пре ма Отаџ би ни тво јој. Њи ма хва ла, а те би и сла ва и 
хва ла!“35. О по ро ди ци Ми ло ша Ву ји ћа об ја вљен је при лог не ко ли ко бро је ва 
ка сни је – ње гов отац Ни ко ла упам ћен је као освет ник Че гра, бра ћа Алек сан-
дар и Во ји слав та ко ђе су уче ство ва ли у бал кан ским ра то ви ма, а ра то ва ли су и 

22 Исто, 20. ја ну а ра 1913, бр. 1, год. 1, 15.
23 Исто, 20. ја ну а ра 1913, бр. 1, год 1, 12. и 2. ју на 1913, бр. 19, год. 1, 304.
24 Исто, 27. ја ну а ра 1913, бр. 2, год. 1, 26.
25 Исто, 3. фе бру а ра 1913, бр. 3, год. 1, 44.
26 Исто, 17. фе бру а ра 1913, бр. 5, год. 1, 75.
27 Исто, 3. мар та 1913, бр. 7, год. 1, 167.
28 Исто, 17. фе бру а ра 1913, бр. 5, год. 1, 69.
29 Исто, 20. ја ну а ра 1913, бр. 1, год. 1, 5.
30 Исто, 14. апри ла 1913, бр. 13, год. 1, 208.
31 Исто, 21. ју ла 1913, бр. 24, год. 1, 384.
32 Исто, 10. фе бру а ра 1913, бр. 4, год. 1, 60.
33 Исто, 17. фе бру а ра 1913, бр. 5, год. 1, 77.
34 Ми лош Ву јић ни је био је ди ни пи то мац ко ји је стра дао бо ре ћи се за осло бо ђе ње – у 

овом ра ту по ги нуо је и Љу бо мир Сто ја но вић. Исто, бр. 24, год. 1, 381.
35 Исто, 24. фе бру а ра 1913, бр. 6, год. 1, 96.
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њи хо ви зе то ви Ко ста Аћин и Во ји слав Не дељ ко вић36. Та ко ђе, овом мла дом 
хе ро ју по но во је по кло ње на па жња ка да је пу бли ко ва на фо то гра фи ја на ко јој 
је при ка зан на род на ње го вом гро бу у При шти ни37.

У ра ту су по ги ну ла и два бра та Шу ње ва рић – Ра до ван, чи ји је пор трет 
пу бли ко ван, стра дао је у бли зи ни Де бра, а ње гов брат на Ку ма но ву38. Пу бли-
ко ва ни су и пор тре ти бра ће Ри стић, ка пе та на Љу бе и пот пу ков ни ка Вла де, 
ко ји су „осве ти ли ма рич ку по ги би ју, по ка ја ли Ко со во и спра ли са срп ског 
оруж ја слив нич ку пе гу“39.

Ме ђу пор тре ти ма Ко сов ских освет ни ка на шао се и пор трет про сла вље-
ног ми јач ког вој во де Док си ма Ми хај ло ви ћа са су пру гом, обо је у на род ним 
но шња ма40, за тим Ни шли је Ми ха и ла Стан ко ви ћа41, као и ве ли ки број пор-
тре та оних ко ји ни су стра да ли са мо у ок то бру, већ и у ка сни јим фа за ма ра та. 
Та ко је пу бли ко ван пор трет Дра го ми ра Бла го је ви ћа, ко ји је стра дао у Ско-
пљу 8. ја ну а ра 1913. го ди не42.

У ка те го ри ју Ко сов ских освет ни ка сме ште на је и груп на фо то гра фи ја 
уста шке че те вој во де Ван ђе ла Ско пљан че та, ко ја је уче ство ва ла у свим бор-
ба ма од пре ла ска гра ни це до Ел ба са на43. Та ко ђе, ту се на шла и груп на фо то-
гра фи ја Ди ви зи је пр вог по зи ва, ко ју је пред во дио Или ја Гој ко вић44.

Об ја вљен је и ко ња нич ки пор трет ко њич ког пот по руч ни ка Мо ше Ама-
ра, ко ји је по ги нуо при ли ком за у зе ћа Уро шев ца45. То ни је био је ди ни ко ња-
нич ки пор трет – у том ма ни ру при ка зан је и ре зер вни ко њич ки по руч ник 
Алек са Жу јо вић46. Пред ста вљен је на пла тоу из над ко њич ке ка сар не у Ко-
сов ској Ми тро ви ци. Као Ко сов ски освет ник при ка зан је и на ред ник ави ја-
ти чар ског од ре да Ми ха и ло Пе тро вић, фо то гра фи јом на ко јој се ди на сво јој 
ле те ли ци47.

У Пр вом бал кан ском ра ту по ги нуо је и мла ди пе сник Са ва Ра до ва но вић, 
чи ји је пор трет у про фи лу об ја вљен уз текст у ком се жа ли за ње го вим жи во-
том, и на во ди – „Отаџ би на те је по зва ла да јој по слу жиш ме сто пе ра с пу шком у 
ру ци и ти си јој ме сто стро фа дао жи вот, да хе ро и змом сво јим веч но жи виш“48. 

36 Исто, 24. мар та 1913, бр. 10, год. 1, 157.
37 Исто, 13. ок то бра 1913, бр. 34, год. 1, 532.
38 Исто, 17. мар та 1913, бр. 7, год. 1, 135.
39 Исто, 21. ју ла 1913, бр. 24, год. 1, 374.
40 Исто, 17. фе бру а ра 1913, бр. 5, год. 1, 80.
41 Исто, 24. фе бру а ра 1913, бр. 6, год. 1, 158.
42 Исто, 160.
43 Исто, 3. мар та 1913, бр. 7, год. 1, 132.
44 Исто, 31. мар та 1913, бр.11, год. 1, 168-169.
45 Исто, 7. апри ла 1913, бр. 12, год. 1, 192.
46 Исто, 9. ју на 1913, бр. 20, год. 1, 311.
47 Исто, 21. ју ла 1913, бр. 24, год. 1, 379.
48 Исто, 21. апри ла 1913, бр. 14, год. 1, 215.
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Пор трет це ле фи гу ре овог мла дог вој ни ка у уни фор ми при ка зан је не ко ли-
ко бро је ва ка сни је49. За хра бру смрт на бој ном по љу за хва ље но је и пе ша-
диј ском ка пе та ну Дра го ми ру Не ши ћу, ко ји је по ги нуо у По ду је ву у бор би 
са Ар на у ти ма, као и пе ша диј ском по руч ни ку Ми ла ну Ду ла но ви ћу50. Ме ђу 
Ко сов ским освет ни ци ма на шао се и пе ша диј ски пот по руч ник Бо ри слав То-
до ро вић, је ди на жр тва из бор бе на Цр ном вр ху51. Ту су и Или ја Три ву нац, 
ар ти ље риј ски ка пе тан52, као и вод ник XI пе ша диј ског пу ка Бра ни мир Ђор-
ђе вић53, пе ша диј ски пот по руч ник Ни ко ла Фи ли по вић54, ко ман дант брд ске 
ба те ри је Ри сто Бран ко вић55, ре зер вни пе ша диј ски пот по руч ник Ду шан 
Мак си мо вић56, пе ша диј ски пот по руч ник Бо го сав Ак сен ти је вић, ро дом из 
Но вог Па за ра, ко ји је био „ство рен за вој ни ка и го рео је од жуд ње да се Ко-
со во осве ти и да свој Но ви Па зар ви ди сло бо дан“57. 

Од 24. бро ја ка те го ри ја Ко сов ских освет ни ка се ши ри, те до би ја на зив 
Освет ни ци Ко со ва и Слив ни це, чи ме се уве ћа ва број об ја вљи ва них пор тре-
та. Та ко су у истом бро ју, као и у свим на ред ним бро је ви ма, на дво ли сни ци 
пу бли ко ва ни па рад ни пор тре ти вој ни ка у уни фор ма ма, ко ји су да ли жи во-
те за отаџ би ну. У на ред них ше сна ест бро је ва пу бли ко ва но је укуп но ше-
зде сет пор тре та Хе ро ја Ко со ва и Слив ни це. Упо ре до, по ја вљу је се све ве ћи 
број пор тре та ко ји су у ка те го ри ји Освет ни ци Слив ни це, док се сма њу је 
број оних ко ји се пу бли ку ју са мо под на зи вом Освет ни ци Ко со ва. Та ко се 
ме ђу њи ма на ла зе цр но гор ски по руч ник Ни ко Шоћ58, пе ша диј ски ка пе-
та ни Дра гу тин Јан ко вић и Све ти слав Ми лић59, пе ша диј ски пот пу ков ник 
Ви ло ти је Мар ко вић60, ре зер вни пе ша диј ски пот по руч ник Та на си је То до-
рић61, као и дво ји ца сту де на та – Са ња Жи ва но вић и Јо ван Ле кић62. У истом 
бро ју при ка зан је и пор трет ко ле ге Са ње Жи ва но ви ћа, Стра ши ми ра Ми-
ле ти ћа, ко ји је, пре не го што ће по ћи у рат, био „је дан од нај и стак ну ти јих 
ака дем ских омла ди на ца сво је ге не ра ци је“63. Ме ђу Ко сов ским освет ни ци ма 

49 Исто, 2. ју на 1913, бр. 19, год. 1, 299.
50 Исто, 28. апри ла 1913, бр. 15, год. 1, 231.
51 Исто, 19. ма ја 1913, бр. 17, год. 1, 272.
52 Исто, 26. ма ја 1913, бр. 18, год. 1, 283.
53 Исто, 286.
54 Исто, 9. ју на 1913, бр. 20, год. 1, 314.
55 Исто, Ви дов дан 1913, бр. 21, год. 1, 327.
56 Исто, 30. ју на 1913, бр. 22, год. 1, 352.
57 Исто, 9. ју на 1913, бр. 20, год. 1.
58 Исто, 11. ав гу ста 1913, бр. 27, год. 1, 428.
59 Исто, 25 ав гу ста 1913, бр. 28, год. 1, 436, 438.
60 Исто, 31. ав гу ста 1913, бр. 29, год. 1, 455.
61 Исто, 15. сеп тем бра 1913, бр. 31, год. 1, 496.
62 Исто, 29. сеп тем бра 1913, бр. 32, год. 1, 504.
63 Исто, 509.
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у по след њим бро је ви ма ча со пи са на шли су се пе ша диј ски ка пе тан Сре до-
је Цвет ко вић64, ре зер вни пе ша диј ски на ред ник Ми лан По по вић65, ко ман-
дант ба та љо на из Спу жа Ма шан Ђу ра но вић66, ре зер вни пе ша диј ски пот-
по руч ник Бран ко Бо ра ни је вић67.

Сли ка 3. Над гро бо ви ма слав но па лих Ко сов ских освет ни ка 
10. и 11. ок то бра на Мла дом На го ри ча ну

Ве ћи на при ка за них пор тре та од но си се на умр ле вој ни ке. Свест о зна-
ча ју њи хо ве жр тве и ода ва ње по ча сти њи хо вим жи во ти ма и до стиг ну ћи ма 
пред ста вља ју и фо то гра фи је на ко ји ма су при ка за ни гро бо ви. У усло ви ма 
рат них окол но сти они су би ли са хра њи ва ни на нај бли жим по год ним ме сти-
ма, да ле ко од ку ће. То је био још је дан аспект вој нич ке суд би не са ко јим је 
тре ба ло упо зна ти јав ност. У овом ду ху мо гу се по сма тра ти и фо то гра фи је на 
ко ји ма су за бе ле же не бол ни це и ра ње ни вој ни ци.

На кон Ку ма нов ске бит ке умр ле хе ро је ста нов ни ци овог гра да са хра ни-
ли су на по ча сном ме сту на ло кал ном гро бљу. У ча со пи су Бал кан ски рат у 
сли ци и ре чи при ка за на је фо то гра фи ја са овог ме ста, на ко јој су при ка за на 
три му шкар ца у ци вил ним оде ли ма, по крај гро бо ва Алек сан дра Гли ши ћа, 
Алек сан дра Здрав ко ви ћа и Че до ми ра Ми ли ће ви ћа68. Још јед ном је у ча со пи-
су об ја вље на фо то гра фи ја са Ку ма нов ског гро бља, у 20. бро ју и под на зи вом 
На све то ме ме сту69. Ак це нат је на гро бу ка пе та на Бог да на Ан ђел ко ви ћа, чи-
ји је пор трет об ја вљен још у пр вом бро ју.

64 Исто, 3. но вем бра, бр. 35, год. 1, 547.
65 Исто, 3. но вем бра, бр. 35, год. 1, 555.
66 Исто, 17. но вем бра, бр. 36, год. 1, 571.
67 Исто, 17. но вем бра, бр. 36, год. 1, 573.
68 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 10. фе бру а ра 1913, бр. 4, год. 1, 57.
69 Исто, 9. ју на 1913, бр. 20, год. 1, 313.
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При ка за на је и фо то гра фи ја ко ја пред ста вља тре ну так у ком срп ска вој-
ска да је по мен умр лим вој ни ци ма у Је дре ну, пред по вра так у отаџ би ну70. 
При ка за ни су вој ни ци пред во ђе ни све ште ни ком ис пред огра ђе ног про сто-
ра у ком су са хра ње ни па ли бор ци. 

Ве ли ки број при ка за них пор тре та од но си се на вој ни ке по ги ну ле на 
Мла дом На го ри ча ну, те је при ка за на и сли ка та мо шњег „ју нач ког гро бља“71. 
На пу стом гро бљу, на уда ру ве тра, при ка за ни су је дан вој ник са ка пом у ру-
ка ма у знак по ча сти и по што ва ња, и је дан све ште ник. Исти мо тив, али сни-
мљен из дру гог угла, при ка зан је у 40. бро ју. 

Вој ни ци на гро бљу ко ман ди ра на зив је фо то гра фи је ко ја пред ста вља 
сце ну на гро бу пе ша диј ског по руч ни ка Ми ла на Ду ла но ви ћа у При зре ну72. 
Пред ста вљен је пре део по кри вен сне гом и фи гу ра вој ни ка крај кр ста по бо-
де ног у зе мљу. Мла дом хе ро ју Ми ло шу Ву ји ћу, о ко јем је већ би ло ре чи, по-
но во је по кло ње на па жња ка да је пу бли ко ва на фо то гра фи ја на ко јој је при-
ка зан на род на ње го вом гро бу у При шти ни73.

Илу стра ти ван при мер да ва ња по ча сти пред ста вља сли ка По след њи по-
здрав Ко сов ском освет ни ку. На пу стом по љу пред ста вљен је ко ња ник по-
ред те ла уби је ног вој ни ка. У опи су се на во ди – „ Мла ди ви тез за др жао је 
ко ња пред те лом Ко сов ског освет ни ка, са ма му се ру ка ди же и он све ча но 
спу шта сво ју шај ка чу и с пу но осе ћа ја по здра вља не зна на ју на ка: - Мир-
но по чи вај на овој у на шој кр ви огре злој зе мљи, за ко јом смо од Ко со ва 
жу де ли, а ко ја је, бла го да ре ћи те би и бра ћи тво јој, што по пут те бе слав но 
па до ше ов де, да ле ко од до ма сво га и ми лих сво јих, да нас опет на ша, сло-
бод на, срп ска“74. 

Све ште ни ци су го то во увек би ли ак тив ни у свим рат ним ак ци ја ма, уз на-
род, не рет ко га и пред во де ћи. У бал кан ским ра то ви ма во ђе ним за ко нач но 
осло бо ђе ње, њи хо ва је уло га и јав но пре по зна та. Та ко је у илу стро ва ној хро-
ни ци Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, уз ве ли ки број при ло га о хе ро ји ма, Ко сов-
ским освет ни ци ма, по сто јао и по се бан оде љак, по све ћен уло зи све ште ни ка 
у то вре ме. По ред вој них све ште ни ка, за ко је се на во ди да их је би ло пре ко 
де ве де сет, би ло је и оних ко ји су се ја вља ли до бро вољ но.

У 12. бро ју при ка зан је По греб срп ског му че ни ка поп Ми хај ла П. Ка та ни-
ћа у Ги ља ни ма.75 Овај све ште ник је уби јен пре ра та, али је због од је ка ње го ве 

70 Исто, 24. мар та 1913, бр. 10, год. 1, 153.
71 Исто, 31. мар та 1913, бр. 11, год. 1, 167.
72 Исто, 14. ју ла 1913, бр. 23, год. 1, 362.
73 Исто, 13. ок то бра 1913, бр. 34, год. 1, 532.
74 Исто, Ви дов-дан 1913, бр. 21, год. 1, 328-329.
75 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 7. апри ла 1913, бр. 12, год. 1, 187.
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смр ти у на ро ду пу бли ко ва на фо то гра фи ја са по гре ба у Гњи ла ну, ко ме је при-
су ство ва ло чак де сет све ште ни ка. На фо то гра фи ји је при ка зан на род оку пљен 
око ков че га у ко ји је по ло же но ње го во мр тво те ло. Из опи са сли ке са зна је мо 
да су ме ђу оку пље ним на ро дом и ње гов син, као и отац, ко ји је та ко ђе био све-
ште ник. „Са ма чем и кр стом у ру ци“ на бој ном по љу по ги нуо је злот ски све-
ште ник Ма то Кри во ка пић, чи ја је сли ка том при ли ком и об ја вље на76. Пу бли-
ко ван је и пор трет ар хи ман дри та Ми ро на, ста ре ши не ма на сти ра Ра ји нов ца77, 
као и све ште ни ка ко њич ке ди ви зи је, Ми ле та Сто ја но ви ћа78. 

И пре не го што ће рат бук ну ти, „бра не ћи сво ју па ству и срп ско име“, 
по ги ну ли су Да ни ло По по вић, Пе тар Ба ча нин и Фи лип Кр сма но вић79. Ба-
ча ни на и Кр сма но ви ћа су „Тур ци за кла ли“, док је По по вић стра дао у бор би 
са Ар ба на си ма80. У хро ни ци се по ја ви ла и фо то гра фи ја мла дог све ште ни ка 
Да ни ла По по ви ћа из Со ча ни це. До бив ши слу жбу на кон свог оца све ште ни-
ка, Ви ћен ти ја Си ми ћа, на том је ме сту про вео са мо го ди ну да на, јер је 1912. 
го ди не стра дао на срп ско-тур ској гра ни ци81. 

У ра ту су уз вој ни ке уче ство ва ли и рат ни из ве шта чи, ко ји су ли сту 
сла ли фо то гра фи је ко је су све до чи ле ка ко о да ни ма бор бе, та ко и о сва-
ко дне ви ци у осло бо ђе ним кра је ви ма. Овим је са мо на ста вље на прак са за-
по че та кра јем XIX ве ка82. Пу бли ко ва на је јед на фо то гра фи ја не ка да шњег 

76 Исто, 6. ок то бра 1913, бр. 33, год. 1, 523.
77 Исто, 17. но вем бра, бр. 36, год. 1, 572.
78 Исто, 1. де цем бра, бр. 37, год. 1, 587.
79 Гл., „Све ште ни ци у ра то ви ма, уче шће и гу бит ци срп ског све штен ства у ми ну лим ра то-

ви ма“, Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, бр. 37, 1. де цем бра 1913, Бе о град, 583.
80 Пе тар Ба ча нин био је из све ште нич ке по ро ди це ко ја је оста ви ла ве ли ки траг у свом 

кра ју, у се лу Вра че ву на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је. Уочи бал кан ских ра то ва спа ље-
на је ње го ва ку ћа, а он је уби јен због ак тив ног су де ло ва ња у при пре ма ма за ди за ње 
устан ка. Ви де ти: Ми ха и ло И. По по вић, Исто риј ска уло га срп ске цр кве у чу ва њу на-
род но сти и ства ра њу др жа ве, Но ва штам па ри ја, Бе о град 1933, 126; Љи ља на Чо лић, 
„Го вор Бо же Јо ка но ви ћа, про то је ре ја Зве чан ског окру га“, Ко сов ско – ме то хиј ски 
збор ник 2 (уред ник Вла ди мир Сто јан че вић), Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
Бе о град 1998, 79.

81 Са хра њен је уз цр кву где се ње гов гроб и да нас на ла зи. На над гроб ном спо ме ни ку 
овог све ште ни ка са чу ван је нат пис: Да ни ло / По по вић све ште ник ро / ђен у Со ча-
ни ци·28·феб·1888·г· хра бро по ги ну к / о чет ник у бор би за осло бо ђе ње сво је бра ће на 
/ Вре лу ·5· / ок том / ·1912·г. Ви де ти: Ива на Же нар ју, „Са крал на то по гра фи ја ма на-
сти ра Со ча ни це“, Ба шти на, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на / Ле по са вић, св. 
30/2011, 323.

82 Уп: 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; Ива на Же нар ју, „Сли ке ра та у илу стро ва ном ча со пи су 
Срп ска зо ра (1876-1881)“, Ба шти на, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на / Ле по-
са вић, св. 31/2011, 381-401.
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кон зу ла, То до ра Стан ко ви ћа, али и шест фо то гра фи ја чи ји је аутор био 
по зна ти сли кар, Па ја Јо ва но вић. Јед на од сли ка, Из Но ве Ср би је, фо то гра-
фи ја је ко ју је на чи нио То дор Стан ко вић. На њој су пред ста вље ни Ср би 
у При шти ни пред тур ским ућу ма том „у ко ји се од мах пр вог да на усе ли ло 
срп ско окру жно на чел ство, ко је је ор га ни зо вао То дор Стан ко вић, на род-
ни по сла ник, пре ђа шњи при штин ски кон зул, ко ји је и сни мио ову сли ку 
оних да на ка да се си лан срп ски свет ти скао по овом глав ном и нај леп шем 
ме сту При шти не“83. 

Јо ва но вић је пра тио срп ску вој ску као фо то ре пор тер то ком бал кан-
ских ра то ва, и део сни ма ка на ста лих у то вре ме пу бли ко ван је и у овом 
ча со пи су84. Овај део ње го вог жи во та по слу жио му је не што ка сни је, 
1913. го ди не, да на сли ка сли ку под на зи вом Осве та Ко со ва – Ко сов ска 
Ви ла85. Фо то гра фи је чи ји је аутор Па ја Јо ва но вић су до ку мен тар ног ка-
рак те ра и њи хо ви на зи ви ја сно го во ре о оно ме што је на њи ма при ка за-
но. У пр вом бро ју су пу бли ко ва ни сним ци са на зи ви ма Срп ска ко њи ца 
пре ко Ко со ва рав на и осве ће на пра ти ко мо ру и Из Ку ма нов ске бит ке: Пре-
нос ра ње ни ка с бој ног по ља на пре ви ја ли ште86. Фо то гра фи је су сме ште не 
у ру бри ку Са осве ће но га Ко со ва, где се и у на ред ном бро ју на шла ње го ва 
фо то гра фи ја По сле Ку ма нов ске бит ке: срп ска вој ска у би ва ку. Ку ма нов ска 
бит ка би ла је пред мет и ње го ве фо то гра фи је, об ја вље не не што ка сни је 
под на зи вом Из Ку ма нов ске бит ке: На пр вом пре ви ја ли шту87. Ме ђу об ја-
вље ним Јо ва но ви ће вим фо то гра фи ја ма на шла се и она под на зи вом Пр ви 
дан ула ска срп ске вој ске у цар ско Ско пље88. При ка за на је по вор ка вој ни ка 
ко ја се кре ће кал др ми са ном ули цом у ко јој до ми ни ра ју објек ти ти пич не 
бал кан ске град ње. У истом бро ју је иза шла и фо то гра фи ја са бој ног по ља 
под на зи вом Од мор по сле јед не по бе де, на ко јој су при ка за ни вој ни ци у ча-
со ви ма од мо ра на ли ва ди. Па ја Јо ва но вић је аутор и фо то гра фи је Тре ћи 
по зив на стра жи89, као и оне на ко јој су при ка за ни са мо за пле ње ни тур-
ски то по ви90.

83 Исто, 24. мар та 1913, бр. 10, год 1, 101. Ућу мат је па шин ко нак ко ји се на ла зио 
у сре ди шту При шти не, у та ко зва ној Чар ши ји. Уп: М. В. Ве се ли но вић, „Кроз 
Ко со во“, Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа, За ду жби на Ни ко ле Чу пи ћа, Бе о град књ. 
XIV/1894, 304.

84 О ово ме у крат ким цр та ма го во ри и: Ни ко ла Ку со вац, Па ја Јо ва но вић, Му зеј гра да Бе-
о гра да, Бе о град 2010, 76 , 78. Фо то гра фи је на ста ле том при ли ком чу ва ју се у Збир ци 
Па је Јо ва но ви ћа у Вој ном му зе ју у Бе о гра ду.

85 Сли ка је пу бли ко ва на у: Ни ко ла Ку со вац, нав. де ло, 81.
86 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 20. ја ну а ра 1913, бр. 1, год. 1,5.
87 Исто, 10. фе бру а ра 1913, бр. 4, год. 1, 50.
88 Исто, 25. ав гу ста 1913, бр. 28, год 1, 436.
89 Исто, 8. сеп тем бра 1913, бр. 30, год. 1, 470.
90 Исто, 15. сеп тем бра 1913, бр. 31, год. 1, 490.
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Сли ка 4. Па ја Јо ва но вић, Срп ска ко њи ца пре ко Ко со ва рав на 
и осве ће на пра ти ко мо ру

У ча со пи су су об ја вље не и фо то гра фи је на ко ји ма до ми ни ра ју мо тив 
гра да, као и пеј за жи ко сов ских пре де ла. Њих ка рак те ри ше оно што је свој-
стве но ова квим при ка зи ма ко ји се пу бли ку ју у рат но вре ме – учи та на сим-
бо ли ка рат них окол но сти91. По себ но се ис ти ца ло то што се ра ди о про сто ру 
на ко јем је жи вео на род у кон стант ној бор би про тив не при ја те ља, и ко ји је 
ко нач но осло бо ђен. Та ко је уз сва ку сли ку про прат ни текст био про жет па-
три от ским и бор бе ним осе ћа њи ма, ре то ри ком ко ја је ка рак те ри са ла ве ћи ну 
опи са илу стра ци ја, и ка да год је то би ло мо гу ће, под се ћа њем на слав ну срп-
ску сред њо ве ков ну про шлост чи јој се об но ви те жи.

Јед на пред ста ва, на ко јој су пред се о ским ку ћа ма вој ни ци са ко њи ма, без 
на зи ва је пу бли ко ва на у тек сту На Ко со ву. Ту се на во ди да је при ка за но јед но 
се ло на Ко со ву „ко је се пре да ло срп ској вој сци, па он да из ку ћа муч ки на па-
ло Ко сов ске освет ни ке. Ту је пла ти ло гла вом не ко ли ко на ших хе ро ја, а шта 
је по сле то га би ло по ка зу је сли ка, јер Ср бин је ка ва љер, пун чо веч но сти пре-
ма по бе ђе ном не при ја те љу, али не ма ми ло ср ђа пре ма муч ким уби ца ма“92. Да 
је на Ко со ву мир, ка ко све до чи и текст, по ка зу је и илу стра ци ја ко ја га пра-
ти93. Илу стра ци ју сло бод ног жи во та на Ко со ву ну ди и сли ка под на зи вом На 
Ко со ву рав ну, на ко јој је при ка зан на род ко ји се кре ће пу тем кроз не по знат 
пре део, а ис под ко је пи ше „Осло бо ђе на Ср ба ди ја сер без је зди дру мом, на 
ко ме се под Тур ци ма ни је сме ла ни по ја ви ти“94. У пр вом пла ну су три же не у 
на род ној но шњи, по крај ко јих се кре ће му шка рац на ко њу са пу шком у ру ци.

91 То се при ме ћу је и у илу стро ва ној пе ри о ди ци ко ја је из ла зи ла у вре ме Срп ско-тур ског 
ра та. Уп: Ива на Же нар ју, Хе ро ји, по ли ти ка, сва ко дне ви ца: илу стро ва ни свет срп ске зо ре 
(1876-1881), 64-70.

92 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 3. мар та 1913, бр. 7, год 1, 101.
93 Исто, 21. апри ла 1913, бр. 14, год 1, 212.
94 Исто, 5. ма ја 1913, бр. 16, год. 1, 251.
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Већ је по ме нут пор трет Алек се Жу јо ви ћа као ко ња ни ка. Ње го ва ко ња-
нич ка фи гу ра по ста вље на је у де сну пар ти ју фо то гра фи је, док ле вом до ми-
ни ра но ва цр ква Све тог Са ве у Ко сов ској Ми тро ви ци. При зор из Ко сов ске 
Ми тро ви це пу бли ко ван је и као сли ка Из но ве Ср би је, а на њој је пред ста вље-
на згра да но ве ка сар не95. Та ко ђе, у ка те го ри ји На ши на Ко со ву, об ја вље на 
је фо то гра фи ја на ко јој су пред ста вље ни вој ни ци на Ђур ђев ском уран ку у 
Ми тро ви ци96. То је груп на фо то гра фи ја вој ни ка са бар ја ком у по за ди ни, и 
је ди но што ука зу је на то да је сце на сме ште на у Ко сов ску Ми тро ви цу, је сте 
на зив сли ке. Из Ми тро ви це је до уред ни ка ча со пи са сти гла и фо то гра фи ја 
на ко јој је при ка зан ка пе тан, др Јо сиф Не док, „на ра ду у вој ној бол ни ци у 
Ми тро ви ци“97. При ка зан је ле кар у уни фор ми док пре гле да из ну ре ног вој-
ни ка у бол нич ком ам би јен ту.

Срп ска ко њи ца под твр дим Зве чан-гра дом пред ста вље на је у ка те го ри ји 
На осве ће ном Ко со ву. Уз сли ку је об ја шње но – „ ре зер вни ко њич ки по руч-
ник Алек са Жу јо вић, на род ни по сла ник, са сво јим оде ле њем из ја хао је под 
Зве чан, па ту на ис то ри ски зна ме ни том ме сту, по сле ве жбе, хра брим шу ма-
диј ским ха тли ја ма, при ча о ста рој сла ви и ве ли чи ни Ср би је у вре ме, ка да је у 
оним раз ва ли на ма, под ко ји ма се они на овој сли ци од ма ра ју, цве тао жи вот 
и на пре дак у сви ма прав ци ма на род на жи во та“98.

Сли ка 5. Срп ска ко њи ца под твр дим Зве чан-гра дом

Град При зрен по себ но је био ин спи ра ти ван ка ко фо то гра фи ма, та ко и 
пи сци ма про прат них тек сто ва. Уз ро ман ти чар ски текст Жи вот у При зре ну об-
ја вље на је па но ра ма овог гра да. И у овом слу ча ју је на зи вом сли ке Ду ша нов 

95 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 28. ју ла 1913, бр. 25, год. 1, 388.
96 Исто, 4. ав гу ста 1913, бр. 26, год. 1, 410.
97 Исто, 17. но вем бра, бр. 36, год. 1, 569.
98 Исто, 31. мар та 1913, бр. 10, год. 1, 166.
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град у При зре ну учи њен ко рак ка по зи ва њу на слав ну срп ску про шлост. О 
сред њо ве ков ној срп ској исто ри ји као ин спи ра ци ји по ка зу је и илу стро ва ни 
текст у ко ме се на во ди да је „сва ки наш вој ник ула зе ћи у При зрен сма трао 
се бе као ју на ка из об но вље но га Ду ша но вог цар ства“. Ипак, ути сак пи сца тих 
ре до ва да је При зрен обич на тур ска ва рош над ја ча ва текст, и ка ко и сâм на-
во ди, је ди но што га је под се ти ло да је При зрен ипак осво јен, био је при зор 
у ко јем се по ја ви ла сли кар ка На де жда Пе тро вић у уни фор ми бол ни чар ке са 
цр ве ним кр стом око ру ке99. 

Слич ним је осе ћа њем про же та и фо то гра фи ја на ко јој је при ка зан срп-
ски вој ник за гле дан у При зрен, са на зи вом Са бе де ма Ду ша но ва гра да100. Вој-
ник је по ста вљен у де сну пар ти ју сли ке и пред њим се про те же по глед на 
град. Ду ша нов град код При зре на пред ста вљен је још јед ном и у мар ту ме се-
цу, где је при ка зан јед но ста ван пеј заж без при су ства људ ских фи гу ра101. Као 
сли ка Из но ве Ср би је, а уз текст о При зре ну, при ка за на је и фо то гра фи ја из 
овог гра да, на зва на Ста ра срп ска цар ска пре сто ни ца При зрен, на ко јој у јед-
ној ули ци по зи ра ју три срп ска вој ни ка102. 

Сли ка 6. Са бе де ма Ду ша но ва гра да

У При зре ну је на ста ла и фо то гра фи ја на ко јој су срп ске вој ско во ђе у 
не ка да шњој срп ској чи та о ни ци, та да кан тон ма ну103. По себ ну до ку мен тар ну 
вред ност има фо то гра фи ја Ко њич ко из ви ђа ње при ула зу у При зрен ска пред-
гра ђа, на ко јој је при ка за но на ко ји на чин су срп ски вој ни ци из ви ђа ли где 
се кри ју од мет ни ци и они ко ји би пру жа ли евен ту ал ни от пор. Вој ни ци сто је 

99 Исто, 3. фе бру а ра 1913, бр. 3, год. 1, 36
100 Исто, 10. фе бру а ра 1913, бр. 4, год. 1, 55.
101 Исто, 3. мар та 1913, бр. 7, год. 1, 102.
102 Исто, 26. ма ја 1913, бр. 18, год. 1, 288.
103 Исто, 9. ју на 1913, бр. 20, год. 1, 132.
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иза ви со ког зи да, је дан се дру го ме по пео на ра ме на и та ко по сма тра си ту а-
ци ју са дру ге стра не. Па но ра ма При зре на мо гла се на зре ти и на ко ња нич ком 
пор тре ту ар ти ље риј ског пу ков ни ка Ду ша на Ки кли ћа, а да то за и ста и је сте 
При зрен на по ме ну то је и у на зи ву сли ке104.

У ча со пи су је пу бли ко ван и из ве стан број илу стра ци ја у ка те го ри ји Из 
Но ве Ср би је, што је пред ста вља ло сво је вр сну игру ре чи ко јом се ука зи ва ло на 
чи ње ни цу да за Ср бе у Ста рој Ср би ји ви ше ни шта не ће би ти исто на кон осло-
бо ђе ња. Да је При зрен за Ср бе био сли ка Но ве Ср би је по ка зу је илу стра ци ја 
из те ка те го ри је, па но ра ма на зва на При зрен: По глед са Ду ша но ва гра да105. 

Из Но ве Ср би је пред чи та о це сти гла је и фо то гра фи ја на ко јој су при-
ка за ни ућу мат и чар ши ја у При шти ни106. Мо тив из овог гра да на шао се и у 
ка те го ри ји На ши на Ко со ву, где је пред ста вље на сце на Срп ска ко њи ца пред 
При шти ном107. Ко њи ца је пред ста вље на још јед ном, ка ко „од ма ра сво је ла-
ко но ге па ри пе“ по крај ре ке Сит ни це108.

 Из Но ве Ср би је је и пеј заж на ко јем је при ка за на Шар-пла ни на109, као 
и цр теж на ко ме се ви де При зрен ке у на род ном оде лу110. Ат мос фе ра па зар-
ног да на ове ко ве че на је и фо то гра фи јом из Ми тро ви це на ко јој је при ка зан 
ве ли ки број љу ди на чар ши ји.111 

Уз текст о за у зе ћу Сан џа ка, ко ји пред ста вља бе ле шке јед ног чет ни ка, 
пу бли ко ва на је сли ка на зва на На ши у Сан џа ку: ко њи ца у из ви ђа њу112. Цр теж 
на ко јем се ви де же не у на род ним но шња ма пред ста вља сце ну из Сан џа ка, 
кон крет ни је пред ста ву пи ја це, па за ра. Из Но вог Па за ра фо то гра фи ја ма је 
све до чио Цвет ко Зо то вић, ко ји је пу то вао са срп ском вој ском. Сни мак об-
ја вљен у де ве том бро ју при ка зу је тре ну так у ко јем но во па зар ски му сли ма ни 
узи ма ју ав дес на ули ци кроз ко ју те че по ток113. То је спе ци фич но све до чан-
ство о сва ко днев ном жи во ту му сли ма на у овом гра ду.

Ве ћи број сли ка са Ко со ва при ка зан је на дво ли сни ци 19. ма ја 1913. го-
ди не. Ту су се, по ред сли ка ју накâ, бра ће Иса ко ви ћа, и сли ке све ча ног ула ска 
ђе не ра ла Сте па но ви ћа у Је дре не, на шле и сли ке на ко ји ма су при ка за ни уну-
тра шњост Му ра то вог тул бе та, као и два при ка за ма на сти ра Гра ча ни це114. На 
јед ној фо то гра фи ји при ка за на је се вер на фа са да хра ма и пред њим вој ни ци, 

104 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 15. сеп тем бра 1913, бр. 31, год. 1, 488.
105 Исто, 9. ју на 1913, бр. 20, год. 1, 309.
106 Исто, бр. 28, 441; бр. 31, 487.
107 Исто, 26. ма ја 1913, бр. 18, год. 1, 280.
108 Исто, 21. ју ла 1913, бр. 22, год. 1, 372.
109 Исто, 14. апри ла 1913, бр. 13, год. 1, 201.
110 Исто, 21. апри ла 1913, бр. 14, год. 1, 213.
111 Исто, 13. ок то бра, бр. 34, год. 1, 540.
112 Исто, 17. фе бру а ра 1913, бр. 9, год. 1, 79.
113 Исто, 17. мар та 1913, бр. 9, год. 1, 133.
114 Исто, 19. ма ја 1913, бр. 17, год. 1, 264-265.
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а бли же објек ти ву дво ји ца ко ји по зи ра ју за фо то гра фи са ње. Дру га фо то гра-
фи ја пред ста вља строј вој ни ка рас по ре ђе них у два ре да, и Гра ча ни цу у да љи-
ни, иза њих.

Са Ко со ва је и илу стра ци ја Ко па ње бо жу ра на Ко со ву. Пред ста вље ни су 
вој ни ци ко ји бе ру бо жу ре, уз сле де ће об ја шње ње: „По сто ји пре да ње да он де 
где је би ла срп ска вој ска на Ко со ву ра сте из кр ви па лих ју на ка Ко сов ски бо-
жур. На су прот ној стра ни где су Тур ци би ли не ма ни јед ног ко ре на. Мно ги 
на ши офи ци ри ва ди ли су те бо жу ре из ко ре на и сла ли их ра ди ра са да сво јим 
до мо ви ма. Сли ка пред ста вља та кво ко па ње бо жу ра“115.

Сли ка 7. Гра ча ни ца, на Ко со ву цр ква

* * *
Фо то гра фи је об ја вљи ва не у илу стро ва ној хро ни ци бал кан ских ра то ва 

то ком 1913. го ди не пред ста вља ју део сло же ног си сте ма срп ске ви зу ел не 
кул ту ре, у ње ном ви ду ка кав се раз ви ја у XIX ве ку. Упо ре ђи ва ње илу стра ци ја 
у илу стро ва ној пе ри о ди ци тог до ба, ко ја је из ла зи ла у вре ме ра то ва, и у ли-
сту ко ји је из ла зио 1913. го ди не, ука зу је на кон ти ну и тет иде ја ду гог XIX ве ка. 
Си сте ми раз ви ја ни на те ме љи ма иде је о на ци ји, са свим сво јим про прат ним 
фе но ме ни ма, тра ју и осна жу ју се и у XX ве ку. Ни иде о ло шки ни кул ту ро ло-
шки, пр ва де це ни ја но вог до ба ни је мо гла би ти дра стич но но ва, јер су ми ли-
тант не тен ден ци је ко је су обе ле жи ле чи тав XIX век сво је ис хо ди ште на шле 
упра во у бал кан ским ра то ви ма. Чи ње ни ца да је сло бо да мо гла би ти оства ре-
на са мо уз ве ли ке жр тве до ве ла је до по тре бе да кроз Бал кан ски рат у сли ци 

115 Бал кан ски рат у сли ци и ре чи, Бе о град 14. ју ла 1913, бр. 23, год. 1, 360-361.
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и ре чи исте бу ду и јав но при зна те и упам ће не. За ми шљен као илу стро ва на 
хро ни ка осло бо ди лач ких ак ци ја усме ре них на ју жне срп ске пре де ле, да нас 
ова ко уоб ли чен илу стро ва ни лист из гле да као ме мо ри јал ни ал бум свих оних 
ко ји су да ли жи вот за ко нач но осло бо ђе ње.
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Iva na ŽE NAR JU

bAL KAN WAR IN PIC TU RE ANd WORdS:  
KO SO vO AvEN GERS

Sum mary

This pa per de als with the analysis of the il lu stra ti ons in the ma ga zi ne The Bal-
kan War in Pic tu re and Words pu blis hed in Bel gra de du ring 1913. The pa per pro-
ces sed the pic tu res that had re la ted to the ter ri tory of Ko so vo and Me to hia, most of 
them are the por tra its of sol di ers, so-cal led Ko so vo Aven gers. The por tra its of pri ests 
we re pu blis hed as well, which po in ted out the ir im por tan ce in the li be ra tion ac ti vi-
ti es. Al so, it pu blis hed the pho tos of mi li tary gra ves, Ko so vo towns and are as. The 
ma ga zi ne was con ce i ved so as to ce le bra te the cult of the bat tle fi eld he ro es as well 
as the cult of Ko so vo thro ugh its texts and il lu stra ted ma te rial.

Key words: Bal kan war, cult of he ro es, so li der, ru ler, Pa ja Jo va no vić, Pri zren, 
Ko sov ska Mi tro vi ca

Рад је пре дат 3. апри ла 2012. 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.





УПУТСТВО АУТОРИМА

На левој страни у заглављу унети име и презиме, звање аутора, назив 
установе, факултета и седиште. Наслов рада куцати на средини великим сло-
вима. 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, коришће-
ни 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 дужи-
не чланка. Аутор треба у кратким цртама да изложи најважније резултате 
својих истраживања до којих је дошао у широј форми него у апстракту. Ре-
зиме 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 увуче-
ним пасусима и проредом 1,0 – ћирилично писмо. Међунаслов куцати у 
фонту Times New Roman, величина слова 12. И наслов и међунаслове треба 
болдирати. 

Фусноте у форми напомена дају се на дну стране у којој се налази  
коментарисани део текста или навођена литература. Треба их куцати по 
шеми Insert – Reference – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер се 
једино на тај начин може гарантовати да ће се у прелому фусноте појавити 
на добром месту. Приликом навођења фуснота треба се руководити сле-
дећим упутствима: 

−  када се ради о монографији, фуснота треба да садржи: име и презиме 
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 ауто-
ра, назив чланка под наводницима, назив часописа у италику, издавача, 
место издавања, број, годину излажења и број страница. На пример: 
Весна Зарковић, „Отварање прве српске књижаре у Приштини 1890. 
године“, Баштина, Институт за српску културу, Приштина/Лепоса-
вић, св. 28/2010, 167; 

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012



−  када се ради о зборнику радова, фуснота треба да садржи: име и пре-
зиме аутора, назив рада под наводницима, назив зборника у италику, 
у загради написати приређивача (уредника) зборника, издавача, ме-
сто 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, зна-
чаја и чувања (уредник: Чедомир Ребић), Институт за српску културу, 
Приштина/Лепосавић, 2009, 71); 

−  извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће-
не литературе, треба да садрже пуну интернет адресу. На пример: 
http://www.tnsmediumgallup.co.rs/; 

−  архивска грађа, мора да садржи потпуне податке, сигнатуре и од-
говоре на питања где се налази. Затим се креће од навођења највеће 
целине, а завршава са навођем најмање. На пример: Извештај Ми-
нистарства 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 азбучном 
реду, са следећим елементима: 

−  књиге: презиме аутора и година издања, иницијали имена и презиме 
аутора,  наслов књиге у италику, издавача, место. На пример: Борозан 
1985: Ђ. Борозан, Велика Албанија – порекло, идеје, пракса, Војноисто-
ријски 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 ау-
тора и презиме, назив рада под наводницима, назив зборника у ита-
лику, у загради написати приређивача (уредника) зборника, издава-
ча, место издања. На пример: Надовеза 2010: Б. 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;

−  литература са Интернета, која не сме  прећи више од 10% коришће-
не литературе, треба да садржи пуну интернет адресу. На пример: 
http://www.tnsmediumgallup.co.rs/; 
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–  архивска грађа се наводи од највеће целине а завршава са навођењем 
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.
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА

Главни задатак рецензента је да допринесе подизању квалитета часопи-
са. На првом месту треба нагласити да рецензент не сме бити упознат са 
идентитетом аутора рада и обрнуто, аутор не сме знати идентитет рецен-
зента. Приликом добијања рада сваки рецензент има рок од 20 дана да ре-
дакцији достави урађену рецензију. Веома је важно да рецензент буде свес-
тан 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 следећа 
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 струч-
ном/научном квалитету рукописа, али и сугестије 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 претходно 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 факултет у Бе-
ограду, проф. др Миле Ракић, виши научни сарадник, Институт за политичке студије 
у Београду, др Момчило Суботић, виши научни сарадник, Институт за политичке сту-
дије у Београду, проф. др Радмило Петровић, Филозофски факултет у Косовској Мит-
ровици, проф. др Слободан Керкез, Филозофски факултет у Нишу, проф. др Синиша 
Недељковић, Филозофски факултет у Нишу, проф. др Александар Растовић, Фило-
зофски факултет у Нишу, проф. др Драгиша Бојовић, Филозофски факултет у Косов-
ској Митровици, проф. др Јасна Парлић-Божовић, Филозофски факултет у Косовској 
Митровици, проф. др Сунчица Денић, Учитељски факултет у Врању, доц. др Снежа-
на 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.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


