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Сима ЋИРКОВИЋ
САНУ
Београд

СТУДИЈЕ О ДУШАНОВОМ ЗАКОНИКУ

2. Удвојени, раздељени и фрагментарни чланови 

Раковачког рукописа*

Апстракт: У раду се анализирају неке особене појаве у Раковачком
рукопису Душановог законика – удвојени чланови, фрагментарни чланови, поремећај
редоследа чланова у једном делу рукописа, преглед садржине Законика. Чланови-
дупликати, груписани у завршном делу рукописа, идентификују се и пореде с
основном верзијом. Такође, идентификују се преломи у тексту појединих чланова
(између 59. и 108), настали услед постојања рукописа поремећеног редоследа
листова међу претходницима Раковачког и реконструише се првобитни текст и
редослед тих чланова. Поређење бројева и наслова чланова у прегледу садржине
и у тексту Душановог законика показује слагање и подржава уверење да је већ
преписивач предлошка или једног од предложака Раковачког рукописа озаконио
нумерацијом и насловима поремећен редослед листова. Анализа наведених
особености указује на постојање бар два предлошка у основи текста Душановог
законика у Раковачком рукопису. 

Кључне речи: Душанов законик, Раковачки рукопис, удвојени чланови
Душановог законика, редослед чланова Душановог законика, преглед садржаја
Душановог законика, предложак Раковачког рукописа.

Захваљујући издањима Магарашевића (1828), Кухарског (1838),
Шафарика (1851), Миклошића (1856), а касније и других, ученом свету
постао је приступачан Раковачки рукопис Душановог законика, који је у
уском кругу тада познатих рукописа садржао чланове који се код других

9

* Допунио и за штампу приредио Ђорђе Бубало. Текст је пронађен у рукописној
заоставштини академика Симе Ћирковића. Угластим заградама означене су допуне.
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не јављају.1 Показало се, такође, да он, поред тих јединствених чланова,
има и, истина окрњену, пропратну цареву реч о законодавној радњи, која
је или претходила или следила тексту Законика. Но, док су уникатни
чланови запажени и узети у обзир приликом реконструкције текста Закона,
за цареву повељу се веома дуго веровало да је фалсификат.2

Сасвим је разумљиво зашто је Раковачки рукопис (неко време је
називан Новосадски) привлачио посебну пажњу. Приказујући рукописе
пред својим другим издањем Законика, Стојан Новаковић га је високо
оценио: „...њему међу свим млађим преписима припада прво место после
старијих до сада наведених преписа“.3 Образложио је то вредношћу
„оригинала са кога је преписан“. У ствари, упркос касном настанку (1700.
или 1701. године), његов значај увеличава вишак чланова у односу на све
друге рукописе. У исто време тај препис намеће питање о репрезентативности
целокупне рукописне традиције Душановог законика у стању у коме је
дошла до нас. Не да се избећи закључак да су сви рукописи доспели у
руке истраживача у ХIХ веку на известан начин окрњени.

Неједнаки број чланова се код једног дела рукописа мора приписати
фрагментарности кодекса, неки су очигледно физички оштећени, као Струшки,
Студенички, па и Призренски, коме је отргнут крај. Али, неки међу очуваним
рукописима имају формални завршетак, тзв. концувку (редови се сужавају
образујући троугао), која није код свих на истом месту рукописа. Преписивачи,
који су свој рад завршавали концувком морали су бити уверени да у своме
предлошку имају заокружен текст! У настојању да се међу расположивим
рукописима препознају верзије и редакције, да се реконструишу њихови
међусобни односи, морала би се узети у обзир и њихова потпуност или
непотпуност. По броју чланова и дужини текста не разликују се само групе
старијих и млађих рукописа, него и старији рукописи међу собом.

Сима Ћирковић
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1 О издањима Раковачког рукописа уп. Г. Радојчић-Костић, Библиографија о законо -
давству цара Стефана Душана, Београд 2006; Н. Радојчић, Век и по проучавања
Душанова законодавства, Зборник у част шесте стогодишњице Законика цара
Душана I, Београд 1951, 207–268.
2 Аргументи у прилог аутентичности у: Н. Радојчић, Реч цара Стефана Душана уз
његов Законик, Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354, Београд 1960, 145–
162; Р. Грујић, Полошко-тетовска епархија и манастир Лешак, Гласник Скопског
научног друштва 12 (1932) 33–77; S. M. Ćirković, Between Kingdom and Empire:
Dušan’s State 1346–1355 Reconsidered, Byzantium and Serbia in the 14th  Century,
Athens 1996, 110–120; С. Марјановић-Душанић, Елементи царског програма у
Душановој повељи уз „Законик“, Прилози КЈИФ 65–66 (1999–2000) 3–19.
3 С. Новаковић, Законик Стефана Душана цара српског 1349 и 1354, Београд 1898,
стр. LХХIХ.



„Дупликати“

Овом приликом предмет нашег интересовања нису paragraphi unici
Раковачког рукописа, већ једна друга појава, која је запажена, али није
посебно проучавана. Новаковић је у издању наводећи чланове из других
рукописа запажао да у Раковачком има „дупликата“, како је он назвао те
чланове. Удвајање појединих чланова заслужује утолико већу пажњу што
ти чланови нису један поред другог, нити су у групи, да би се могло
мислити на писарску омашку, да су непажњом поново преписивали већ
преписани члан. Подробније испитивање ових „дупликата“ потребно је не
само ради тога да би се видело како је у њима пренет текст Законика и
колико могу допринети општој реконструкцији Законика, него и ради тога
да би се њиховим посредством стекао увид у структуру рукописа, да би
се назрело шта се налазило у ланцу преписа пре претпостављеног
Пахомијевог рада из 1700. године.

Понављање чланова познатих из рукописне традиције, али са
разликама у тексту, тешко се може друкчије објаснити него коришћењем
неједнаких предложака. Већ је Новаковић примећивао да су издавачи,
његови претходници, запажали листове којима је био поремећен редослед.
Побркане листове имао је пред очима и преписивач оног текста који је дошао
до нас. Он није био свестан тог недостатка свог предлошка, што се види по
томе да је поремећени ред озакоњивао својом нумерацијом. Он је додавао
члановима редне бројеве, сасвим различите од оних из Призренског рукописа,
који је једини међу старијим рукописима имао бројеве испред наслова.

Кроз чланове дупликате избија одоздо, као код неког палимпсеста,
непознати члан рукописне традиције.

[1] У издању Раковачког рукописа4, у групи чланова, који потичу са једног
листа предлошка, у којој су били чланови 102–108 стандардне нумерације,
налази се под његовим бројем 42 (м�в)5 текст:

Студије о Душановом законику 2 . . .

11

4 Текст Раковачког рукописа цитира се старосрпским писменима на основу издања
М. Пешикана: Раковачки препис и превод Раковачког преписа у трећој књизи
Академијиног корпуса рукописа Душановог законика: Законик цара Стефана
Душана, Књига III, Барањски; Призренски, Шишатовачки, Раковачки, Раванички
и Софијски рукопис, Београд 1997, 228–281. Оригинал се цитира бројем странице
модерне пагинације и редом репродукције. 
5 Стр. 250, ред 17–20.



м�в О иȥдавєхь
И ω иставє (sic) сикоȥи да б�дєть. Иȥдава ωт ȥємäлѥ пристав� г� пєрьпєрє.
ωт сєла г� пєрьпєрє ωт млєна (sic) г� пєрьпєрє. ωт ж�пє и ωт въсакого сєла
г� пєрьпєрє. ωт града конь и свита.

Сасвим на крају рукописа, као претпоследњи члан, без броја,
јавља се иста материја али не истоветног текста6:

Ѡ иȥдавє ȥаконь
И ω иȥдав�, сикоȥи да б�дє пристав� ωт ȥємäлє г� пєрьпєрє. ωт сєла г�
пєрьпєрє. ωт млєна (sic) г� пєрьпєрє. ωт ж�пє и въсакого сєла г� пєрьпєрє.
ωт града конь и свита. ωд винограда г� пєрьпєрє. ωт конѩ а� пєрьпєрь. ωт
кобилє ѕ� динари. ωт говєда д� динара. ωт овцє динарь ωправє (sic) динарь.

То, међутим, није све јер прва наведена верзија није цела, а крај
који недостаје налази се нешто даље у рукопису7:

Града. г� пєрьпєрє. ωт конѩ пєрьпєрь. ωт кобилє ѕ� динарь. ωт
говєда д� динара. O кравє в� динара. динарь д� новäца.

Тако је штампано занемарујући чињеницу да прва реч „града“ није
самостална, већ део реченице, тачније речи, винограда, која је прекинута.
Место је занимљиво за реконструкцију текста, али још више због тога
што се препознаје да је иза одредбе о величини издавштине за град настао
прекид. Убачен је текст коме ту није место. Између места прекида и наставка
код поновљене речи град налази се један изгубљени лист (или неки
изгубљени део) предлошка са кога је преписан Раковачки рукопис.

Пошто се склопи уједно, првонаведени члан се може упоредити са
другим, који је целовит. Анализа сличности и разлика између двеју
верзија показује да прва верзија прати Струшки, коме недостају поједине
речи, (млина, жупе, селу у жупи, говедо). Као Струшки и он има погрешно
оправе, што је највећа разлика у односу на Атонски где је правилно от
брава. Друга верзија се не разликује у знатнијој мери од прве, делује чак
као да је зависна од прве јер се понавља реч „млена“. Ипак, важна је
разлика на почетку члана, али текст је сувише кратак да би се на основу
њега могло судити о варијантама из којих потичу.

[2] У првом делу Законика у сложеном члану8 који има ознаку  в�%, као посебан

члан налази се текст: И ако сє нагѥ кои владаäць црьквних �ȥьмь мить,
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да сє распє. Претходи забрана да се цркве терете поносом, а следи члан о
власти над црквама цара, патријарха и логотета (чланови 23 и 25
стандардне нумерације). Цитирана реченица представља, дакле, члан 24
како се јавља у Призренском, Атонском, Бистричком, Ходошком. О забрани
постављања митрополита, епископа и игумана говорио је раније члан ȥ� (7)
Раковачког9 који у свему одговара члану 13 стандардне нуме рације:

ȥ� O свєтитєлѥхь
И митрополити % єпископи и %г�мєнїи. по мит� да сє нє поставє, и ωт сьдь
кои сє нагѥ поставивь по мит� митрополита или єпископа или иг�мєна.
да ѥсть проклєть и ωна кои га є поставиω.

Новаковић у своме издању као варијанту уз члан 24 упозорава да
се у Раковачком налази дупликат. Међутим, оно што Новаковић цитира
као дупликат односи се на члан 13 стандардне нумерације.

Сасвим на крају Законика, у делу где је побркан ред међу
члановима, налази се члан ч�г (93) у коме су здружена три члана из
стандардне нумерације, 13, 24 и 195. У оквиру тога члана налази се
цитирани одломак, који има број 24 стандардне нумерације, али и више
од тога: забрану калуђеру да узме мито. То нема ниједан други познати
рукопис, па га је Новаковић с правом укључио у основни текст Законика.
Реч је о две различите материје: забрани да се до црквених чинова долази
митом (симонија) и забрани да се од људи узима мито, при чему се мисли
на јерархију, црквене службенике и калуђере.10

ч�г O свєтитєлїє їг�мєних.
И свєтитєлїє и иг�мєни. да нє �ȥимаю на своих людєх мита ни на комь.
Ако ли сє нагє �ȥьмь, да сє иȥäврьжє сана.
Ако ли сє нагѥ владалäць црьквних �ȥьмь мить. да сє распє. ако ли
кал�гєрь кои �ȥäмє мить да сє биє и прожєнє.

Овај члан је дупликат само у пропису о црквеном владалцу, оно
испред њега и иза њега не налази се у другим рукописима, тако да овај
члан треба прибројати оним уникатним члановима, које има само
Раковачки. У наставку онога што је члан 24 стандардне нумерације налази
се текст кога нема у другим рукописима. Стилизација првог са и ако сє
нагѥ приближава се Атонском. Међутим, други, додат на крају, потпунији
је јер има забрану не само црквеним владалцима него и калуђерима. У
основни текст Законика треба да уђе више од оног што је Новаковић
укључио. Следи и закључак да рукопис из кога потиче друга верзија овог
члана добро преноси текст Законика.
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[3] У групи чланова јасно издвојених и у добро очуваном редоследу: 78,
81, 82, 83, 84, 85, 87, 8611 налази се први пут члан о планинама (81 у
стандардној нумерацији)

м�и О планинахь ȥаконь.
Планинє что с� по ȥємäли царєвои. что с� царєвє да с� цар�. а црьквнє
црьквамь. а властєлäскє властєломь.

Близу краја рукописа тај текст се налази поново у сложеном члану
О жир� који има његов број п�и (88)12:
Планинє что с� по ȥємäли царєвє цар� а кралю кралѥвє. а властєломь
властєлäскє что ѥсть � чиєи дрьжави.

Први по реду има у наслову закон, што је карактеристично за
наслове Раковачког рукописа. Иако су чланови веома кратки, опажају се
озбиљне садржајне разлике. Први нема краљеве земље, а има црквене, која
се не појављују у другом. Први до слова прати Атонски рукопис. У другом
се јавља „држава“ у посебном смислу, територије поверене на управу, што
не одговара црквама и њиховој имовини. Каснија верзија члана има
краљеве планине, што је редак случај помена краља у Душановом
законику.13 Осим у том члану краљ је наведен још у члановима 43 и 136,
док се царица јавља нешто више пута, а краљица само у једном од
уникатних чланова (195). Одавно је примећено да појава краља у том
„дупликату“, и краљице у члану 195, више одговара времену савладарства
цар Урош – краљ Вукашин, него Душановом кад се с краљем практично
не рачуна, а спорно је да ли је уопште и био ожењен.14

[4] У групи чланова о сеоској својини, тачно на месту где се и у другим
рукописима налази члан о попаши15 налазимо:

л�в Ȥа попаш�х
Ако кто попасє чїє жито. или виноградь или нив� коимь гр�хомь. ты люди
кои с� потрьли да платє што рєк�ть д�шници кои ц�нє. Ако ли
нахвалицомь попасє, да плати попаш� и ѕ� воловь.

Још једном ће се пропис о истој ствари наћи на крају Законика
под својим бројем ч� (90): 
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11 Стр. 252, ред 22–24.
12 Стр. 276, ред 1–2.
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14 О заплетима у вези са Урошевим женидбама уп. С. Ћирковић, О једној српско-
угарској алијанси, ЗРВИ 44/2 (2007) 411–421.
15 Стр. 244, ред 11–15.



ч� О попаши ȥаконь
И ȥа попаш� ако кто попасє чїє жито или ливад�. или виноградь гр�хомь.
т� попаш� да плати что рєк� д�шєвници.

У првом делу ових студија16 настојао сам показати да се у
рукописима појављују две формуле наслова. Једни указују на то о чему
говори члан (О иȥдавє) и они су веома бројни. Други казују чему треба да
послужи норма, као у примеру Ȥа люди (164). Указано је на примере да
За-наслов није препознат, па је остао на почетку текста, а додат је О-наслов.
Ȥа попаш�х је једини За-наслов у главном делу Раковачког рукописа. У
„дупликату“ се појављује реч закон „О попаши закон“, што је карактери -
стично за бројне наслове Раковачког.

Садржајно нису једнаки, а прва верзија није потпуно сагласна ни
са верзијом Призренског коме је најближа. Највећа је разлика у речима
ты люди кои с� потрьли, које личе на уметкe-парафразе какве се јављају
у Раковачком. Први има њиву, али нема ливаду, коју има други; у првом
су душници, у другом душевници, којих има иначе у другим деловима
Раковачког. Но, највећа разлика је у томе што је удвојени члан окрњен, он
нема део о нахвалици и казни. Очигледно је да законодавац прави разлику
између случајне, „грехом“, и намерно, „нахвалицом“ почињене попаше,
и у складу с тим предвиђа казну. Судећи по томе, удвојени члан потиче из
рукописа који несумњиво слабије преноси текст Законика.

[5] Касније у групи чланова 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 и даље
редом17 налази се, под својим бројем  ѯ�4 (69), члан

Ѡ г�сарєх ȥаконь
И ако сє нагє г�сарь ωтшьдь порєд дрьжавє краиштника. и попл�ни гдє
годє. и пакы сє врати съ пл�номь. да плати краиштäникь въсє само сєдäмо.

Он заузима место и функцију члана 143 из других рукописа, чији
текст прати. Али, близу краја, сасвим усамљена и истргнута из контекста
других рукописа, налази се иста материја.18

ч�а О г�сарєх
И г�сарь кои ходи иȥä т�гє ȥємäлє пакы что �ȥäмє � царєвои ȥємäли. коимь
є п�тємь дошьω та г�сарь. и ωдьшаω пл�нивäши. ть дрьжава и сєла да
платє въсє к�дє б�дє прошла г�сарь.
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Иако је очигледно да је у питању исти члан, формулације су тако
различите да се може поставити питање да ли су заиста идентични.
Примарни члан у овом рукопису, као и у другима, има у виду конкретну
територију за коју је задужен крајишник, секундарни нема овде
крајишника. Али, у члану 49, у Раковачком к�д, који предвиђа одговорност
за случај да туђа војска плени, наведено је у наслову O властєл�хь кои
дрьжє краиштє ȥємли, и у тексту Властєлѥ кои краишта дрьжє. Члан 143
има у виду пљачку од стране гусара, члан 49 пљачку туђе војске. У
„дупликату“ члана 143 је решење преузето из члана о непријатељској
војсци: ты властитєли вäсє да платє. пр�ко коє дрьжавє пр�идє. Већ је
Новаковић упозорио како је ту знатна разлика у одговорности, властелин
крајишник се овде подразумева под оним кроз чију државу пређе туђа
војска. У сваком случају, удвојени члан слабије преноси текст.

Фрагменти и преломи

Утисак особености Раковачког рукописа појачава немали број
непотпуно сачуваних, окрњених чланова којима су делови отргнути и
убачени међу друге чланове губећи смисао и значење. То је разлог што
Раковачки има више неразумљивих места од било ког другог преписа у
рукописној традицији Законика. Од првих издавача до нашег времена
сваки се трудио да препозна делове и да обнови целину и поврати им
значење. При томе су нереди у тексту једнострано приписивани побрканом
редоследу листова предлошка са кога је рукопис преписивао монах
Пахомије. Поремећаја у редоследу листова је несумњиво било, обим и
контуре неких од листова су се дали препознати, али само том врстом
збрке не може се све објаснити, пре свега присуство „дупликата“ и вишка
чланова које немају други рукописи.

Мучним послом расплитања и повезивања разбацаних делова
чланова ипак се вреди бавити не само ради реконструкције чланова, што
су највећим делом успешно решавали издавачи, већ и ради тога да би се
поређењем прелома и фрагмената стекао увид у преписивачку радионицу,
не само последњег кописте већ и неког од његових претходника. [Пошто
само листови могу да промене место, то свака издвојена целина предста -
вља текст са једног листа предлошка. Другим речима, не може се говорити
о поремећају редоследа појединачних страница, већ парова страница са
једног листа. Садржинске целине, издвојене у тексту који је изгубио
првобитно место у рукопису услед поремећеног редоследа листова у
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једном од предложака, обухватају 26–28 редова и одговарају количини
текста који може да стане на две странице (1 лист) с величином текста
као у Атонском или Бистричком рукопису. Величина листова и величина
текста на страницама предлошка били су свакако мањи јер Раковачки има
24 реда текста по страници.]

[I] На fol. 59r под својим бројем л� (30) и са насловом црвеним мастилом,
што наговештава потпун члан, Раковачки препис има:

л� Ѡ проданїа чюжди
Да н�сть волѩнь никто продати чюждє ни к�пити.

Тај почетак следи иза последњих речи члана 58 стандардне
нумерације, што упућује на то да би ово био члан 59 стандардне нумерације,
који има у другим рукописима наслов О пронији.19 Цитирани одломак би
представљао почетак члана 59, који је, очигледно, механички пресечен,
завршава се на крају истог реда без икаквог знака. Наставак тога фрагмента
налази се у члану л�є (35), fol. 60r, L 7, који има такође неодговарајући
наслов О сиротах.20 Он обухвата више чланова стандардне нумерације (59

део, 65, 64), почиње текстом: Кто сирома нєима баштинє. ωт пронїарäскє
ȥємäлѥ да нєсть волѩнь никто подложити под црьковь. Ако ли подложи
да н�сть тврьдо. Нема места сумњи да то припада члану 59 о пронији.
Кад се на место речи чюждє у првом делу стави термин пронија,21 постаје
видљиво да два члана са два наслова заједно чине члан 59 како је познат
из других рукописа.22 Упадљиво је неједнак преписивачев поступак са
текстом затеченим у предлошку. У првом делу је наслов измењен до
непрепознатљивости, при чему је реч пронија сасвим изостављена, док се
у другом делу јавља пронијарска земља и од тих речи прати текст Атонског
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19 и гласи: Пронију да нест вол’н никто продати ни купити кто не има баштину.
От пронијарске земље да нест вол’н никто подложити под црков; ако ли
подложи да нест тврдо.
20 Тај наслов се у другим рукописима налази пред чланом 64, а у Раковачком
поново при крају члана л�є.
21 Већ је С. Новаковић, с колебањем додуше, упозорио на везу са чланом л �є у
коме би био почетак тога члана како је сачуван у другим рукописима. М.
Пешикан је у своме издању с разлогом ту везу нагласио и упозорио да ту почиње
преписивање са испретураних листова. Др Ђорђу Бубалу дугујем захвалност за
помоћ у проверавању предложених решења и тражењу нових.
22 У првом делу и првом наслову пронија је погрешно замењена српском речи, док
се у другом делу (члан л�є) јавља пронијарска земља, што је у пуном складу са
Призренским и другим рукописима који се од њега не разликују.



и Бистричког рукописа од слова до слова. Као да је у првом делу желео да
приближи текст читаоцима, а у другом да остане веран затеченом тексту.

Уочивши разлику међу деловима, треба обратити пажњу ономе
шта је између два дела. За првим одломком, цитираним на почетку
одељка, са бројем л � следи одломак: Ко доидє на дворь. царєв. да сє
сваком� �чини правäда раȥäв� ωнога чиє б�дє, што се препознаје као део
члана 72 стандардне нумерације, који говори о двору као месту дељења
правде. Ту се сусрећемо са текстолошким проблемом. Поставља се,
наиме, питање да ли оно ко припада овоме члану, како је сугерирано
издањем у Академијином корпусу, или раније цитираном одломку, који
би требало употпунити тако да гласи: Да н�сть волѩнь никто продати
чюждє ни к�пити ко. /..... ../ У другим рукописима у одговарајућем члану
испред речи доидє на дворь. царєв стоје речи: И кто нєвольнь, што се у
Раковачком не појављује, уместо тога има Кто сирома. Очигледно је да је
ко припадало првом фрагменту члана 59 стандардне нумерације.23

Један прелом је на fol. 59r на почетку трећег реда. Од речи доидє
на дворь (без наслова и без црвеног слова) без прекида теку чланови по
редоследу стандардне нумерације: крај члана 72, па 73, 74, 75, 76, 77, 79
и 80. Сигурно препознатљиви прекид тога низа је на fol. 59v, после члана
80, на завршетку петог реда, где стоје знаци за раздвајање (трострука
тачка и три таласасте линије као титле).24 У том низу се са великом веро -
ватноћом препознаје лист предлошка, који се састојао од 27 редова
рукописа и 8 чланова Законика.

Други сигурно препознат прелом је на почетку другог дела члана
59, fol. 60r, L 7, за којим следе чланови 65, 64, 67, 68, 139 први део. Крај
овог низа је на fol. 60v, L 9. И овде је између два прекида 27 редова.

[II] После споменутог прекида код члана 80 (59v, L 6) појављују се
проблеми традиције текста. Из члана 139, какав је у Призренском и
другим рукописима, извађен је други део и уоквирен неуобичајеном
формулацијом: О земљи и o људех и Повеленије царско, које је већ Шафарик
препознао и обележио као целине за себе. Формулација О земљи и o људех
је непотпуна, у Призренском има О земљи и људех црковних а у
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Раковачком се исти наставак црковних налази на fol. 61v, L 16 што је
почетак члана 78 о милоснику и милосној књизи, како је Шафарик
препознао. Тај члан је прескочен, изостављен из низа 72–77 и 79–80.
Његово премештање није последица побрканих листова. О земљи и o
људех нема обележје наслова, као код члана ѕ�% (16) О људех црквних, како
је представљено у издању М. Пешикана, само је прво слово црвено што
је у Раковачком почетак новог члана. Повеленије царско се не јавља као
наслов, али се сусреће у тексту неких чланова (140, 145, 151, 171, 181) у
рукописима Атонско-бистричке групе. Тек после тога текст се даје
идентификовати поуздано: да ѥсть волѩнь въсакы мєробьх... Долазе у
предлошку два обимна члана из другог дела Законика (1354), члан 139,
коме недостаје почетак, и 174, који је механички здружен са претходним,
а оба су иза броја л�г (33), који је стављен раније уз члан о споровима око
међа (79) и укључује у себе чланове који нису били заједно у предлошку.
Један од ретких примера да су у Раковачком рукопису чланови из другог
дела Законика премештени у први део. То није последица поремећених
листова, него препознатљиве тежње да се групишу и повежу сасвим
одређени делови текста.

Иначе, почетак члана 139 налази се на fol. 60v рукописа у петом
реду, у наставку члана 68 о обавезама меропаха под његовим бројем л�ȥ
и пресечен је на крају. Пошто се на fol. 61v, L 16 налази наставак члана 78,
како је већ Шафарик на рукопису убележио, између О земљи и o људех и
овог наставка би морао бити лист предлошка. Чланови 72 и 73 су
здружени под бројем л� (30). Следе у низу 74, 75, 76, 77, 79, 80, почетак
члана 78 О земљи и o људех /.../ Први део члана 139 прекида се после
четири реда, код речи бєȥаконно, на fol. 60v, механичким уписивањем
окрњеног текста једног другог члана (101) Законика. Нема знака
завршетка (наставак је на fol. 59v, после завршетка члана 80, заправо
после почетка члана 78). У ланцу преписивача један од њих је текст �
ȥємли царєвои, који представља наставак раније прекинутог члана 101,
механички повезао са почетком члана 139 о меропсима. И у овом случају
наставља се правилни редослед чланова од 101 до 108, где је поново
прекид и поремећај.

[III] Томе члану 101 почетак се налази на fol. 61v рукописа, у 15. реду,
после члана 100 о паликући, где следи наслов (број м�ȥ, 47) и почетак
текста: О насилїи. Силє да н�сть ником� ни ȥа што, који се прекида после
тога јединог реда, јер за њим следе речи из окрњеног члана 78: црквних.
что имаю с кымь с�дь црькви..., коме би почетак требало да гласи
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О ȥємли и о людєхь црьковныхь. Наставак члана о насиљу се налази
раније, на fol. 60v рукописа, и то не на почетку, него усред реда, после

прекинутог члана 139: � ȥємäли царєвои. ако ли кого ωбр�тє наєȥда или
сила похвалäна. ωни кони наєȥдни въси да сє �ȥäм�. половина царь, а
половина на кога с� наѩхали. После одговарајућег знака следи наслов
члана 102. О �ȥданїи, а затим редом, као у стандардној нумерацији
чланови 102, 103, 104, 105, 106, 107 и почетак члана 108, који је пресечен.
Овде је јасно да без обзира на речи што бєȥаконно, које припадају
претходном 139. члану, што је убележио већ Шафарик, ту имамо почетак
једног листа предлошка, којем је крај на fol. 61r у првом делу члана 108
о издави. Између је 28 редова и 8 чланова (неки су окрњени). Овај члан
има наставак на fol. 62r у деветнаестом реду и свој дупликат о коме је
било речи. Између почетка члана о насиљу и овог наставка размак је 28
редака испуњених члановима 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 86 и део члана 92.
И овде се може препознати лист из предлошка.

[IV] Иза завршетка [првог дела] члана 108 о издави, fol. 61r, L 13, следи
члан 180 из другог дела Законика, о обавези да се даје свод ако се ухвати
нешто удављено или украдено. Затим иду у редоследу као у стандардној
нумерацији чланови 94, део 95, 96, део 95, 97, 98, 99, 100 до првог реда
члана о насиљу (101). Од претходног прекида има 26 редова са 7 чланова
(неки окрњени).

[V] На fol. 62r рукописа после чланова који иду редом: 84, 85, 87, 86,
налази се у средини реда наслов О поȥäнани лицємь. Аштє кто поȥäна лицє
под члов�комь. а б�дє � гори � п�стоши. да идє съшäнимь �
припрьвнѥ града. где се прекида на крају реда. Садржај одговара члану
92, који има тај наслов у другим рукописима. По Новаковићу то је стварни
фрагмент, нема наставка, има реч град, где други рукописи имају село у
коме се ухваћени предаје судијама. Међутим, судећи по наставку од 3
перпере сва је прилика да реч града припада следећем члану 108 о издави
(види у одељку „Дупликати“, № 1), где је то део од речи  винограда, што
потврђује накнaда од три перпере. Иза члана 108 и знака одвајања налази
се уметак: динар д� новäца, а одмах у истом реду следи наслов О с�дїах
(члан 110).

[VI] Иза тога наслова иде низ чланова познат из Призренског рукописа:
111, 112, 113 (различит од других рукописа), 114, 115, 117, 116, где се низ
прекида чланом 93, коме ту није место. Има наслов О провождєни
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т�ждєга члов�ка, број н�ȥ (57), и текст: Аштє кто пр�проводи др�жнѥга
члов�ка � т�жд� ȥємäлю да га да самога сєдäмога. Тако гласи тај члан и
у другим рукописима. Али, овај рукопис има под истим н�ȥ (57) бројем, а
као посебну целину, текст члана 140, o забрани примања људи без цареве
књиге, који заслужује нарочиту пажњу, јер има делове својствене само
њему, које је Новаковић укључио у основни текст Законика.

Овде се на делу запажа рука редактора једног од ранијих предложака.
Наиме, наслов стављен за цео број н�ȥ припада у другим рукописима садржају
члана 140, о забрани примања туђих људи. Оба члана су очигледно здружена
јер је преписивач веровао да се односе на исту материју. Убацио их је
испред дужег низа чланова који говоре о трговцима и трговима (118, 119,
120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128). Тај низ је прекинуо чланом 60 који
је прикључен члану ѯ �г (63) с насловом: О царьскои работ�хь. Прву
половину тога тако образованог Раковачког члана чини члан 128 о помоћи
цару кад сина жени или крсти, а другу, садржај члана 60 о поносу цара,
што је неки од преписивача разумео као пратњу.

[VII] После убаченог члана 60 следи редослед по стандардној
нумерацији: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135. Последњи члан првог дела
Законика има после тарифе за писање повеља уметак који не припада
Законику: а � сваком� пєрьпєр� по  є�% новаца въ то вр�мє. тако є ишло.
Знак за раздвајање налази се испред и иза уметка. То је врста интервенција
која се среће код млађих рукописа.

[VIII] На fol. 58r у оквиру члана к�ȥ (27) нумерације Раковачког рукописа,
у наставку члана који тражи да се властелин позива пре обеда (56), налази
се неразумљив одломак: нь да сє раȥäс�ди п�ть шьствїа, који се не даје
повезати ни са једним чланом у томе рукопису, а ни у целој до сада
познатој рукописној традицији. Тешко да може бити у некој вези са
речима што ѥсть прилично по п�т� и по правд�, које се налазе у члану
35, чији садржај није ушао у Раковачки, а говори о обавезама игумана.

[IХ] После прекида члана 108 о издави (види горе), у новом реду, без
наслова, заједно са издавом под бројем м�в (42), следи текст члана 180: И
ако ли кто што �вати �давлäѥно. или �крадєно лицємь..., који у том
случају прописује обавезу свода. Преписивач или редактор је мислио да
издава има везе са удављеним. Ни у члану 84 (Раковачки м�4) преписивач
није разумео реч удава, уписао је давє.
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[X] На fol. 61r, на дну почиње члан м�г (43) раковачке нумерације са
насловом О �биств� ȥаконь, који у себи садржи чланове 94, део 95 и 96,
док је део чана 95 издвојен у посебан члан са насловом О ω:овании. У ланцу
преписивача пре 1700. неко је раздвојио убиство од вређања, што је здру -
жено у Призренском препису а одвојено у Атонском, Бистричком, Ходошком.

[ХI] Члан 162 по стандардној нумерацији са насловом О приставєхь и
бројем о�ȥ (77) налази се у целини на fol. 67v–68r рукописа. Поред тога
има на fol. 70r крај члана 162 сасвим истргнут и убачен у нову целину
члана п�4 О с�д� правом� заједно са блудом владике и царским
резерватима (чланови 192 и 54). За њим следи члан „дупликат“ о попаши.
Новаковић је у свом издању, према тадашњем публикованом тексту,
сматрао да је ту, на другом месту, „дупликат“. Међутим, то остаје спорно.
У члану п�4 по његовој нумерацији, налазе се два реда текста, који се
односе на исту материју, али ниједним својим делом не понављају текст
како је познат из других рукописа, па и овог. Овај „додатак“ чак противречи
тексту члана 162 где се пристави оправдавају пред судијама упоређивањем
текста, а овде их правдају „душевници“, који су, иначе, карактеристични
за овај рукопис.

Редослед чланова

Раковачком рукопису се као особеност приписује веома поремећени
ред чланова у поређењу са другим преписима Законика. При томе се као
норма узима редослед чланова у Призренском рукопису, који је силом
прилика, мало прилагођен, морао бити узет за стандардни редослед јер су
захваљујући стогодишњој употреби издања Стојана Новаковића редни
бројеви његовог издања служили као искључиво средство за идентифи -
кацију чланова.

Призренски је једини међу старим рукописима имао чланове
обележене бројевима. Само он има наслове уз сваки члан, док други
рукописи имају далеко мањи број наслова пред групама чланова, али и
више сагласности између наслова и садржаја чланова.25 Резоновање о
рeдоследу чланова у Раковачком мора полазити од тог упоређивања без
обзира на то да ли ће се на крају показати да је начин обележавања
чланова из Призренског примаран, најближи изгубљеном оригиналу, или
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је на почетку ланца предложак са артикулацијом какву имају Атонски и
њему блиски рукописи.

Поређење постаје могуће тек пошто се за сваки члан Раковачког
рукописа утврди његов еквивалент у стандардној нумерацији. Систематско
поређење два низа од близу 200 чланова показује да у Раковачком
рукопису имамо делове у којима се редослед подудара са стандардним
(призренским) редоследом. То, пре свега, важи за почетни део Законика.
У прва 33 члана Раковачког преписа само један (109) убачен је из средине
Законика. Редослед се у дужим одломцима подудара и у средишњем делу,
пред крај првог дела Законика из 1349, као и у већем делу Законика из
1354. У завршном делу рукописа наступа потпуни неред, напушта се
нумерација чланова, јављају се „дупликати“, али и paragraphi unici, који
као уникатни у том делу одређују стандардни редослед.

Али, то није једина особеност редоследа чланова у Раковачком
рукопису. Ако се скупови од три и више сагласних чланова ставе у основу
поређења, долази се до тога да подударања има код 106 чланова, дакле,
приближно половине свих чланова. Могу се уочити разлике и међу
деловима са несагласним редоследом. Уопште узев, препис Законика се
може поделити на део пре побрканих листова (од почетка до члана 59,
односно а�–к�4 по нумерацији Раковачког), затим део у коме су побркани
листови(од 59 до 108, односно л�–н�в по Раковачком), део после тога до
близу краја (109–190, односно н�г–п�ȥ, по Раковачком). Препознаје се потез,
приближно између чланова 40 и 60, у коме је знатан број инверзија,
замене места у ужим оквирима, речју, одступања каква се јављају и код
других рукописа у том делу. Има чак подударања с неким од рукописа из
друге групе, као нпр. група 44, 46, 45, 48, 50, 55, која се подудара с
одговарајућим члановима Атонског рукописа.

Пространија је зона у којој су поремећаји већег обима настали као
последица побрканих листова. Дешава се да читаве групе чланова, које су
у стандардној нумерацији ближе почетку, у Раковачком добију место
знатно касније. Тако, на пример, група чланова 102–108 долази после
групе 59, 65, 64, 67, 68, а у исто време је испред групе 94, 95, 97, 98, 99,
100, за којом следи група 78, 81, 83, 84, 85, 87, 86. Веома рано је уочено
да су у подлози, предлошку са кога је Раковачки преписиван, листови
били побркани.26
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26 П. Ј. Шафарик је на рукопису обележавао места где су поремећени листови, а
М. Пешикан је у свом издању рукописа у белешкама упозоравао на таква места.
У циљу поједностављивања иначе тешко прегледног излагања нећу расправљати
о предложеним решењима.



Полазећи од закључака изведених из приказа прекида и прелома
у рукопису из 1700/1. настојаћу овде препознати листове, који су заме -
нили место и указати на последице по нумерацију. [Текст Законика тече
континуирано до почетка трећег реда на fol. 59r, где се прекида члан 59,
а текст наставља чланом 72, без почетка. 

1. Први по реду препознати лист који је променио место почиње
на fol. 60r у 7. реду, после прве две речи члана 72 Кто сирома, обухвата
чланове 59 (други део), 65, 64, 67, 68, 139 (први део). По нумерацији
Раковачког има чланове л�є (почетак члана 72 с краја наредног листа, други
део члана 59, 65, 64), л�ѕ (67), л�ȥ (68 и почетак 139).

2. Следећи поуздано препознат лист почиње на fol. 59v у 6. реду
и садржи чланове 139 (други део), 174, 69, 70, 71 и 72 (почетак). По
нумерацији Раковачког има чланове л�г (укључује чланове 79, 80 и почетак
78, с наредног листа, као и други део члана 139, 174 и 69, с овога листа),
л�д (70, 71), л�є (почетак члана 72, а остатак с првог листа).]

3. Следећи лист почиње на fol. 59r, у 3. реду, од члана 72, коме је
окрњен почетак, до члана 80. По нумерацији Раковачког има чланове л�
(обухвата почетак члана 59, 72, 73), л�а (74–75), л�в (76, 77) и веома дуги л�г
(79, 80, почетак 78 и [од другог листа] обимне чланове 139, без почетка,
174 [и 69]).

4. Следећи поуздано препознати лист се налази на fol. 61v – 62r
Раковачког рукописа, укључује чланове 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 86 и део
члана 92. У Раковачком рукопису м�ȥ (члан 78, без почетка), м�и (81, 82), м�4
(83, 84), н� (85), н�а (87, 86), н�в (део члана 92).

5. [Пети] по реду би био лист предлошка на fol. 61r – 61v Раковачког
рукописа са члановима 180, 94, део 95, 96, други део 95, 97, 98, 99, 100,
101 (почетак, само један ред). По нумерацији Раковачког рукописа м�в
(укључује са наредног листа први део члана 108, затим 180), м�г (94, део 95),
м�д (96, 95 други део), м�є (97), м�ѕ (99, 100), м�ȥ (само почетак члана 101).

6. Следећи лист предлошка почињао је код наставка члана 101 на
fol. 60v рукописа, у 9. реду, и обухватао је чланове 101 (део) 102, 103, 104,
105, 106, 107 и први део члана 108. У Раковачком рукопису то су бројеви:
л�ȥ (који почиње далеко раније и обухвата с првог листа 68, део 139, 101),
л�и (102, 103, 104), л�4 (105), м� (106), м�а (107), м�в (део 108). [Члан 108
наставља се на fol. 62r, на самом крају 19. реда (реч града) иза прекинутог
члана 92; следи континуирани текст без даљег преметања листова.]

Као што се може видети у ових тридесетак чланова редослед по
Призренском и стандардној нумерацији је поремећен на нивоу листова
предлошка, aли унутар тако омеђених листова редослед се увелико слаже
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са стандардним. Мора се имати на уму чињеница да преписивач није
познавао редослед и нумерацију Призренског рукописа, да је он раздвојене
и побркане листове морао распоређивати по своме оскудном разумевању
садржине Законика. Местимично се опажа да је тражио места где се спајају
крај једног и почетак другог листа. С друге стране, његова погрешна
реконструкција је имала велике последице по нумерацију чланова, која
рефлектује померени редослед листова, а истовремено га кодификује.

„Углављеније“

У своје време Н. Радојчић је приказујући „Реч цара Стефана
Душана уз његов Законик“ веома строго оценио преписивача: “...био је
неук и непажљив, а није га красила ни оштрина разумевања. У рукопису
Душанова Законика......били су листови испретурани и на тај начин
садржина веома поремећена. Он то уопште није приметио, него је сасвим
механички преписивао, и тако здруживао у привидну целину чланове
Законика, који су раздалеко један од другога и између којих никакве
садржинске везе нема....“27 Питање је, међутим, да ли се те тачно запажене
мане могу приписати јеромонаху Пахомију, који би 1700/1701. преписивао
цео зборник у коме се налази Душанов законик исписан истом руком као
и претходни законски текстови (Скраћена Синтагма, Закон цара Јустинијана).
Насупрот запису, који делује као страно тело, исписан другом руком,
млађом од целине зборника, с трагом кварења текста (име Раковца је
унето преко иструганог имена манастира у коме је зборник уистину настао),
законски текстови чине целину. Међу осталим види се то по прегледима
садржаја (Углављенија) стављеним заједнички за сва три текста пре
почетка првог међу њима. Са гледишта наше теме важна је чињеница да
Стєфана благов�рнаго цара �главлѥниї ȥаконь царски има једнаке
наслове и бројеве као што су у рукопису. Када је кодекс склопљен у ХVII
веку, рукопис Душановог законика био је затечен са поремећајима
насталим при претходном или неком ранијем преписивању.28
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27 Н. Радојчић, Законик цара Стефана Душана, 154. Oн је указао и на друге „мане
и маније“: речи које није разумео писао је искварено „а главна манија му је била
да украшава крајеве прве речи у сложеним речима и поједине речи са словом х
изнад последњег слова и тако прави бесмислице и ствара забуну...“ 
28 Тешко је разумети зашто и овде, код Раковачког као и код Софијског, у Академијином
корпусу нису донети прегледи садржаја и репродукције Углављенија.



Хипотеза по којој је последњи преписивач располагао листовима
у побрканом редоследу може се проверавати помоћу снимака. Код
прекида услед погрешно уврштеног листа било би природно очекивати да
последња реч преходног листа буде на крају реда, а да прва реч наставка
буде на почетку реда, [али само уколико су у предлошку маргине, величина
слова и међуредни размак били исти или приближно исти]. За провера -
вање погодни су раније описани случајеви пресечених чланова о насиљу
и о издави. Први део члана 101 заиста се завршава на крају реда (fol. 61v,
L 15), али наставак (fol. 60v, L 9) има почетак на трећини реда и није
ничим одвојен од претходног текста с којим нема везе. Прва верзија члана
108 о издави прекида се на крају реда, али има две тачке и таласасту
линију што служи за испуњавање реда, нарочито код кратких наслова.
Преписивач је погрешно разумео да је ту крај члана, код последњих речи
конь и свита (fol. 61r, L 12). По другим рукописима и по „дупликату“ овога
члана следи: од винограда г� пєрьпєрє... У наставку би почетак морао бити
од винограда, али он стварно почиње са окрњеним града. Таква одступања
су мало вероватна за неког ко би преписивао непосредно са раздвојених
листова, много је вероватније да је он у предлошку већ затекао последице
побрканог редоследа међу листовима.

У прилог томе би говорила опрема и општи изглед рукописа. Са
гледишта начина како су уобличаване странице и како су доследно
примењени знаци и боје, намеће се утисак да је рукопис изливен из једног
комада. Тек кад се читалац удуби у садржај може констатовати да има
прекида, прелома и уметака, да има места код којих је изгубљен смисао.
Само последње две странице мало одударају од претходног рукописа. На
последњој страни престају бројеви, штедљивије се употребљава црвена
боја, мање је доследности у примени иначе сразмерно малог репертоара
знакова и украса којима је текст артикулисан.

Углављеније Раковачког рукописа прати верно артикулацију Законика,
али наслови нису идентични. За разлику од Призренског, Раковачки није
имао амбицију да сваком члану додели број. Код њега бројеви иду уз
наслове члана или уз групе чланова исписаних црвеним мастилом. Део
његових наслова чланова се подудара са насловима у Атонском и њему
блиским рукописима.29 Неколико наслова није добило бројеве, вероватно
услед превида. Тако на fol. 59r има наслов црвеним О поткахь а нема
броја. Исти је случај на fol. 60r са насловима О поповєхь и одмах за њим
О сиротахь (по други пут) јер су сви заједно под л�є О сиротахь (први пут).
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29 Уп. први део ових Студија и табелу на стр. 39–40.



О �ȥданїи има црвени наслов и цео текст кратког члана, али нема броја,
а налази се испод л�ȥ, врло поремећеног члана, на fol. 60v. Исти је случај
са насловом О жєнах, који има црвени наслов, али представља други део
члана л�и О с�дє отрокомь (под којим иду редом 102, 103 и 104).

После наслова другог дела Законика (1354) следе текстови два
члана, 136 и 137, који немају ни броја ни наслова, нити им је резервисан
број како се чинило у неким рукописима. Последњи број у првом делу је
ѯ �ѕ а после анонимних необележених 136 и 137 редослед је сагласан са
свим другим рукописима. Чланови који немају у тексту бројеве не
појављују се ни у Углављенију. Има малих разлика у формулацији садржаја:
О д�ховномь има додатак ȥаконь; О иг�мєнихь место Ѡ %г�мнє; О попов�хь
има додатак мирскїи. Важније се чини да је уз број к�в изостављено ѥштє
из наслова I ѥштє о �мираюштихь властєлѥхь. Уз ставку Ѡ мєропäсє уз
број л�ȥ стоји: мєропäсь ѥсть ираѩ царєва. И преписивач целог зборника
имао је оскудна знања о средњовековним установама.30

Одређену тежину има чињеница да је у Углављенију последњи
члан ч�д О пострижєни инокь и инокинѥ последњи који је и тексту
нумерисан. За њим следи још седам чланова (од тога један удвојени са
црвеним насловом Ѡ иȥдавє ȥаконь) с којима се није рачунало кад је
исписивано Углављеније. Намеће се питање о статусу последњих седам
чланова међу којима је и онај веома важни о соћу и дохотку царском.
Осим једног, све су уникатни чланови, али уникатни се налазе и међу
члановима који имају наслов и бројеве ч�д, ч�г, ч�в, ч� и п�4. Редослед
сагласан са другим рукописима престаје у Раковачком код члана 18531 (fol.
69r), који има број п�д. Преосталих 25 чланова, делом са насловима и
бројевима, делом без њих, састоји се од уникатних чланова, затим дупликата
(81, 76, 24) и чланова који у другим рукописима имају место негде раније
(54, 47). Члан 54 је изгледа намерно одвојен од 53 који говори о силовању,
вероватно услед неразумевања, јер је владика у мушком роду. Није,
међутим, јасно зашто је измештен члан 47 о подлагању баштинске цркве
под другу цркву.
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30 Једна рука се препознаје и код начина стављања бројева у претходна два текста.
У маргинама Скраћене Синтагме често се налази упозорење ȥри, које се налази
и код Душановог законика на fol. 66v, али не на маргини, него у средини реда.
Слично је са речи ȥаконь на fol. 59r. Закон у бројним насловима потиче од тих
маргиналних бележака.
31 Карактеристично је да се Раковачки одваја од других рукописа код чланова
186–189, којима се прекидају или завршавају Призренски, Атонски и Бистрички.



Кад се има у виду да је у Раковачком рукопису други део Законика
у значајној мери сагласан са редоследом других рукописа, може се
закључити да његов завршни део чине одломци неједнаког порекла.
Упадљива је у том делу концентрација дупликата и чланова непознатих из
других рукописа. Анализа Раковачког рукописа је потврдила тезу, изнету
у првом делу ових Студија, о томе да су редни бројеви млађег постања, да
је несумњива њихова веза са насловима чланова и са прегледима садржаја
(Углављенија).

Питање о Протораковачком рукопису

Детаљнија анализа удвојених чланова у Раковачком рукопису
показала је да не може бити сумње у то да рукопис у облику којим наука
располаже не потиче од једног предлошка. Указано је на примере где нису
само разлике текстуалне природе него и разлике у садржају. Остаје
отворено питање да ли је рукопис којим располажемо непосредно
преписан с предлошка у коме су здружена два рукописа и поремећених
листова у једном делу, или је при ранијем преписивању са раздвојених
листова сачињен континуирани текст са великим поремећајима. Изнети су
аргументи за такав ток догађаја, али ни они не објашњавају све, нарочито
чињеницу да завршни чланови рукописа какав имамо нису обухваћени
прегледом садржаја, као да нису били при руци кад је садржај прављен
или је већ тада схваћено да не припадају предлошку, да су неко страно
тело. Проблем се драматизује због тога што се у тој групи налазе чланови
непознати у рукописној традицији, уз то врло важнога садржаја.

Каквој верзији је припадао предложак? Није имала наслове уз
сваки члан, као Призренски, с којим има заједничких црта у преношењу
појединих чланова. Верзија којој је припадао имала је наслове заједничке
за више чланова, приближно онако као Атонско-Бистричка породица
рукописа. Док ови нису имали бројеве, Протораковачки је имао бројеве
као Грбаљски и цела група млађих рукописа. Број нумерисаних чланова
у њему (94) приближно је једнак броју чланова у рукописима млађе
редакције Душановог законика.

Двојака природа долази до израза у начину преношења текста.
Има чланова или делова чланова који се до слова слажу са текстом неког
од старих рукописа и чланова код којих су препознатљиве тежње да се
учини јаснијим израз, да се замени или парафразира. Указано је на
симболичку улогу члана о пронији који је у једном делу непрепознатљив,

Сима Ћирковић
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а у другом до јотовања и полугласа прати Атонски. Упадљива је недо -
следност у избору термина – у уводу властитељи, а већ у 2. члану
властеле. Не може се ни по месту ни по тематици препознати неко
груписање једних или других поступака, прилагођавања или верности.
Што је дужи и сложенији члан утолико је већа била вероватноћа за
кварење и парафразирање текста.

П р и л о г  I

СХЕМА САСТАВА И РЕДОСЛЕДА ЧЛАНОВА

Знаци: бројеви значе редни број у стандардној нумерацији; број у
загради и слово и означава место измештеног члана; број и слово д значи
да постоји дупликат; број и слово о значи одломак члана са тим бројем;
Ø значи да нема члана са бројем на том месту.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 109, 11, 12, 13д, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24д, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Ø, Ø, Ø, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 45, (47и), 48, 50, 55, 49, 51, 52, 53, (54и), 56, 61, 62, Ø, 88, 89, 66,
91, 57, 58, 59o, 72о, 73, 74, 75, 76д, 77, (78и) 79, 80, 139о, 174, 69, 70, 71,
59o, 65, 64, 67, 68, 139о, 101о, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108дo, 180, 94,
95о, 96, 95о, 97, 98, 99, 100, 101о, 78, 81д, 82, 83, 84, 85, 87, 86, 92о, 108до,
(109и), 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 116, 93, 140, 118, 119, 120, 121,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 60, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, // 136, 137,
138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, Ø, 165, 166, 167, 172, 173, 175, 176, Ø,
178, 179, (180и), 182, 183, 184, 185, Ø, 168, 170, 169, 169, 188, 171, 190,
191, 81д, 192, 54, 162о, 76дo, 47, 193, 143д, 194, 13д, 24д, 195, 196, 197,
198, 199, 189, 200, 108д, 201.
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П р и л о г  II32

ИДЕАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕДОСЛЕДА ЧЛАНОВА

ПРЕ ПОРЕМЕЋАЈА РЕДОСЛЕДА ЛИСТОВА

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 109, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 45, 48,
50, 55, 49, 51, 52, 53, 56, 61, 62, 88, 89, 66, 91, 57, 58, 59, 65, 64, 67, 68, 139,
174, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 86, 92,
180, 94, 95б, 96, 95а, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 116, 93, 140, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 60, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, // 136, 137, 138, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 182, 183, 184,
185, 168, 170, 169б, 169а, 188, 171, 190, 191, 81д, 192o, 54, 162о, 76до, 47,
193, 143д, 194, 13б, 24а, 24б, 195, 196, 197, 198, 199, 189б, 200, 108д, 201.33

П р и л о г  III

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РЕДНИХ БРОЈЕВА И НАСЛОВА ЧЛАНОВА

У ПРЕГЛЕДУ САДРЖАЈА (УГЛАВЉЕНИЈЕ) И У ТЕКСТУ

Сима Ћирковић
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32 Прилози II, III и IV сачињени си према плану и замисли академика Ћирковића
које је изложио у рукопису рада. 
33 О члановима 13а и 13б, 24а и 24б, 95а и 95б, 169а и 169б, 189а и 189б видети
Душанов Законик, приредио Ђ. Бубало, Завод за уџбенике, Службени гласник,
Београд 2010, 77–78, 80, 93–94, 112, 116–117.

Стєфана благов�рнаго цара
�главлѥнїє ȥаконь царски  

а� = брац�хь
в� = д�ховномь ȥаконь
г� Ѡ ана4ємє правило
д� Ѡ єрєсє латинскыихь
є� Ѡ єрєтиц�хь
ѕ� Ѡ д�ховäниц�хь
ȥ� Ѡ свєтитєлѥхь
и� Ѡ %г�мєнихь

Въ л�то ѕ� ω� н�ȥ. индиктиωнъ в�. въ
праȥдникь въȥнєсєнїа господнѩ
м�сєца маи к�а дьнь

а�  Ѡ брац�
в� Ѡ д�ховномь
г� = ана4ємє правило
д� = єрєсєхь латинскыихь
є� = єрєтиц�хь
ѕ� = д�ховäниц�хь
ȥ� = свєтитєлѥхь
и� Ѡ %г�мнє
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4� Ѡ людєхь кои съжиȥають
%� Ѡ члов�ко продавäцє
а�% Ѡ людє властєлäскыихь
в�% Ѡ божїи црьква
г�% Ѡ �богыихь
д�% Ѡ кал�гєрєхь
є�% Ѡ поповє мирскїи
ѕ�% Ѡ людє црьквäни
ȥ�% Ѡ бащина коєм� властєлин� да
господинь царь
и�% Ѡ хрисов�лє царски
4�% Ѡ властєлѥ �мирающихь и ω
бащина
к� Ѡ ?троц�хь
к�а Ѡ бащина властєлäникь и
црьквнихь
к�в Ѡ �мирающ%ихь властєлѥхь
к�г Ѡ ?:ованн%и властєлѥ или
кнєȥа
к�д Ѡ властєлѥ кои дрьжє краища
ȥємäли
к�є Ѡ дворанєхь
к�ѕ Ѡ насилован%и ȥаконь
к�ȥ Ѡ поȥäвани властєлина на с�дь
к�и Ѡ поȥвани на с�дь
к�4 Ѡ пр�сєлѥннїи властєлинь
л� Ѡ продани т�жди
л�а Ѡ попашихь и пажити
л�в Ѡ ȥа попаш�хь

л�г Ѡ мєгїихь
л�д Ѡ работєхь
л�є Ѡ сиротахь

л�ѕ Ѡ плата члов�к� ко є ком�
д�жäнь
л�ȥ Ѡ мєропäсє.  мєропäсь ѥсть ираѩ царєва

4� Ѡ людєхь кои съжиȥають
% �Ѡ члов�ко продавäц�
а�% Ѡ людє властєлäскыихь
в�% Ѡ бож%и црьквахь
г�% = �богыихь
д�% Ѡ кал�гѥрєхь
є�% Ѡ попов�хь
ѕ�% Ѡ людєхь црьквäныихь
ȥ�% Ѡ бащинахь коєм� властєлин�
да Господинь царь
и�% = хрисов�лєхь Царскыхь
4�% Ѡ властєлѥхь �мирающихь и ?
бащинахь
к� Ѡ ?троц�хь
к�а = бащинахь властєлäникь и
црьквнихь
к�в I єщє ? �мирающ%ихь властєлѥхь
к�г Ѡ ?:ованäн%и властєлѩ или
кнєȥа
к�д = властєл�хь кои дрьжє
краищє ȥємли
к�є Ѡ дворанєхь
к�ѕ = насилованїи ȥаконь
к�ȥ = поȥäвани властєлина на с�дь
к�и Ѡ поȥвани на с�дь
к�4 = пр�сєлѥннїи властєлинь
л� Ѡ проданїа чюжди
л�а = попаши и пажити
л�в Ȥа попаш�хь

= потäкахь
л�г = мєгихь
л�д = работєхь
л�є = сиротахь

= поповєхь
= сиротахь

л�ѕ = плата члов�к� ко є ком�
д�жäнь
л�ȥ = мєропсєхь ȥаконь

= �ȥданїи
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л�и Ѡ с�дє ?трокомь

л�4 Ѡ книга царьскыихь
м� Ѡ дворанєхь
м�а Ѡ пристав�
м�в Ѡ иȥдавєхь ȥаконь
м�г = �биствє ȥаконь
м�д Ѡ ?:ованäнїи
м�є Ѡ ск�б�жи брад�
м�ѕ Ѡ палєжи ȥаконь
м�ȥ Ѡ насилован%и
м�и Ѡ планина ȥаконь
м�4 Ѡ книга милостини
н� Ѡ баб�нäскои р�чи
н�а Ѡ д�шєг�бы
н�в Ѡ поȥäнани лицємь
н�г Ѡ с�дїа ȥаконь
н�д Ѡ с�жäн� кои �тєчє иȥ тьмäницє

н�є Ѡ людє кои сє вратє ωть т�ждє
ȥємäлѥ
н�ѕ Ѡ ?бр�тєни � ȥємäли царєвои
н�ȥ Ѡ провождєни т�ждєга
члов�ка
н�и Ѡ трьговцє кои ид� по ȥємли
н�4 Ѡ сасєхь ȥаконь
ѯ� Ѡ грьцєхь
ѯ�а Ѡ пр�сєлицахь
ѯ�в Ѡ ȥидани града цар�
ѯ�г Ѡ царьскои работєхь
ѯ�д Ѡ воискахь
ѯ�є Ѡ поклисарєхь
ѯ�ѕ Ѡ хрисов�лє царьски
ѯ�ȥ Ѡ лъжныхь хрисов�лєхь
ѯ�и Ѡ властєлѥ кои ȥатираю
дрьжав� свою
ѯ�4 Ѡ г�сарєхь ȥаконь
о� Ѡ г�сарєхь и татє
о�а = с�дїа ȥаконь

л�и = с�дє ?трокомь
Ѡ жєнахь

л�4 = книга Царьскыихь
м� = дворанєхь
м�а = пристав�
м�в = иȥдавєхь
м�г = �биств� ȥаконь
м�д = ω:ованäни
м�є = ск�бєжи брад�
м�ѕ = палєжи ȥаконь
м�ȥ = насилїи
м�и = планинахь ȥаконь
м�4 = книгахь милостныхь
н� = баб�нäскои р�чи
н�а = д�шєг�бы
н�в = поȥäнани лицємь
н�г = с�дїахь
н�д = с�жäнихь кои �тєчє иȥ
тьмäницє
н�є = людє кои сє вратє ис т�ждє
ȥємäлѥ
н�ѕ = ωбр�тєнїи
н�ȥ = провождєни т�ждєга
члов�ка
н�и = трьговäц�хь кои ид� по ȥємли
н�4 Ѡ сасєхь
ѯ� = грьцєхь
ѯ�а = пр�сєлицахь
ѯ�в = ȥидани града цар�
ѯ�г = царьскои работ�хь
ѯ�д = воискахь
ѯ�є = поклисарєхь
ѯ�ѕ = хрисов�лєхь царьск%и
ѯ�ȥ = льжнихь хрисов�лєхь
ѯ�и = властєлє кои ȥатираю
дрьжав� свою
ѯ�4 Ѡ Г�сарєхь ȥаконь
о� = г�сарєхь и ω татєхь
о�а = с�дїахь
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о�в = с�дїа како подобаєть с�дь
прави имати
о�г = присєлицахь
о�д = стражихь
о�є = трьговцєхь
о�ѕ = с�д� и ω парцєхь
о�ȥ = приставєхь
о�и = потворäницєхь ȥаконь
о�4 = пїаницєхь
п� = парäцєхь на с�д�
п�а = дворäскомь с�дїи
п�в = градскомь ȥакон� с�дь
п�г = с�дїахь ȥаконь
п�д = властєлѥ ȥаконь
п�є = ȥлатарєхь ȥаконь
п�ѕ = глобарєхь ȥаконь
п�ȥ = правäдє царєвє
п�и = жир�
п�4 = с�д� правом�
ч� = попашихь
ч�а = г�сарєхь
ч�в = глобарєхь црьковних людїи
ȥаконь
ч�г = свєтитєли %г�мєнихь
ч�д Ѡ пострижєни инокь и инокинѥ

о�в = с�дїа како подобаєть с�дь
прави имати
о�г = присєлицахь
о�д = стражахь
о�є = трьговцєхь
о�ѕ = с�д� и ? парäцєхь
о�ȥ = приставєхь
о�и = потворäницєхь ȥаконь
о�4 = пїаницахь
п� = парцєхь на с�д�
п�а = дворскомь с�дїи
п�в = градскомь ȥакон� с�дь
п�г = с�дїахь ȥаконь
п�д Ѡ властєл� ȥакокь (sic)
п�є = ȥлатарєхь ȥаконь
п�ѕ = глобарєхь ȥаконь
п�ȥ = правäдє царєвє
п�и = жир�
п�4 = с�д� правом�
ч� = попаши ȥаконь
ч�а = г�сарєхь
ч�в Ѡ глобарєхь црьковныих людїє
ȥаконь
ч�г = свєтитєлїє %г�мєнихь
ч�д Ѡ пострижєни %нокь инокинѥ

Ѡ иȥдавє ȥаконь



П р и л о г  IV

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РЕДНИХ БРОЈЕВА И НАСЛОВА

ЧЛАНОВА РАКОВАЧКОГ РУКОПИСА И РЕДНИХ БРОЈЕВА

ЧЛАНОВА СТАНДАРДНЕ НУМЕРАЦИЈЕ

РАКОВАЧКИ РУКОПИС СТАНДАРДНА НУМЕРАЦИЈА

Сима Ћирковић
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а�  Ѡ брац�
в� Ѡ д�ховномь
г� = ана4ємє правило
д� = єрєсєхь латинскыихь
є� = єрєтиц�хь
ѕ� = д�ховäниц�хь
ȥ� = свєтитєлѥхь
и� Ѡ %г�мнє
4� Ѡ людєхь кои съжиȥають 
% �Ѡ члов�ко продавäц�
а�% Ѡ людє властєлäскыихь
в�% Ѡ бож%и црьквахь
г�% = �богыихь
д�% Ѡ кал�гѥрєхь
є�% Ѡ попов�хь
ѕ�% Ѡ людєхь црьквäныихь
ȥ�% Ѡ бащинахь коєм� властєлин� да
Господинь царь
и�% = хрисов�лєхь Царскыхь
4�% Ѡ властєлѥхь �мирающихь и
? бащинахь
к� Ѡ ?троц�хь
к�а = бащинахь властєлäникь и црьквнихь
к�в I єщє ? �мирающ%ихь властєлѥхь
к�г Ѡ ?:ованäн%и властєлѩили кнєȥа
к�д = властєл�хь кои дрьжє
краищє ȥємли
к�є Ѡ дворанєхь
к�ѕ = насилованїи ȥаконь
к�ȥ = поȥäвани властєлина на с�дь
к�и Ѡ поȥвани на с�дь
к�4 = пр�сєлѥннїи властєлинь

1
2, 3
4
5
6, 7, 8, 9
10, 109
11, 12
13а
14, 15, 16, 17, 18, 19
20
21
22
23, 24, 25, 26, 27
28
29, 30
31
32, 33, 37, 38
39

40
41, 42, 43

44, 46
45
48
50, 55
49

51, 52
53
56, 61, 62, 88
89, 66, 91
57, 58
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л� Ѡ проданїа чюжди
л�а = попаши и пажити
л�в Ȥа попаш�хь
= потäкахь
л�г = мєгихь
л�д = работєхь
л�є = сиротахь
= поповєхь
= сиротахь
л�ѕ = плата члов�к� коє ком� д�жäнь
л�ȥ = мєропсєхь ȥаконь
= �ȥданїи
л�и = с�дє ?трокомь
Ѡ жєнахь
л�4 = книга Царьскыихь
м� = дворанєхь
м�а = пристав�
м�в = иȥдавєхь
м�г = �биств� ȥаконь
м�д = ω:ованäни
м�є = ск�бєжи брад�
м�ѕ = палєжи ȥаконь
м�ȥ = насилїи
м�и = планинахь ȥаконь
м�4 = книгахь милостныхь
н� = баб�нäскои р�чи
н�а = д�шєг�бы
н�в = поȥäнани лицємь
н�г = с�дїахь
н�д = с�жäнихь кои �тєчє иȥ тьмäницє
н�є = людє кои сє вратє ис т�ждє ȥємäлѥ
н�ѕ = ωбр�тєнїи
н�ȥ = провождєни т�ждєга члов�ка
н�и = трьговäц�хь кои ид� по ȥємли
н�4 Ѡ сасєхь
ѯ� = грьцєхь
ѯ�а = пр�сєлицахь
ѯ�в = ȥидани града цар�
ѯ�г = царьскои работ�хь
ѯ�д = воискахь

59о, 72о, 73
74, 75
76
77
79, 80, 78о, 139о, 174, 69
70, 71
72о, 59о
65
64
67
68, 139о, 101о,
102
103
104
105
106
107
108о, 180
94, 95б, 96
95а
97, 98
99, 100
101о, 78о
81, 82
83, 84
85
87, 86
92о, 108о
110, 111
112, 113
114, 115, 117
116
93, 140
118, 119, 120, 121, 122
123
124
125, 126
127
128, 60
129, 130, 131, 132
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ѯ�є = поклисарєхь
ѯ�ѕ = хрисов�лєхь царьск%и

ѯ�ȥ = льжнихь хрисов�лєхь
ѯ�и = властєлє кои ȥатираю
дрьжав� свою
ѯ�4 Ѡ Г�сарєхь ȥаконь
о� = г�сарєхь и ω татєхь
о�а = с�дїахь
о�в = с�дїа како подобаєть с�дь прави
имати
о�г = присєлицахь
о�д = стражахь
о�є = трьговцєхь
о�ѕ = с�д� и ? парäцєхь
о�ȥ = приставєхь
о�и = потворäницєхь ȥаконь
о�4 = пїаницахь
п� = парцєхь на с�д�
п�а = дворскомь с�дїи
п�в = градскомь ȥакон� с�дь
п�г = с�дїахь ȥаконь
п�д Ѡ властєл� ȥакокь (sic)
п�є = ȥлатарєхь ȥаконь
п�ѕ = глобарєхь ȥаконь
п�ȥ = правäдє царєвє
п�и = жир�
п�4 = с�д� правом�
ч� = попаши ȥаконь
ч�а = г�сарєхь
ч�в Ѡ глобарєхь црьковныих людїє ȥаконь
ч�г = свєтитєлїє %г�мєнихь
ч�д Ѡ пострижєни %нокь инокинѥ
Ѡ иȥдавє ȥаконь 

133
134, 135
136, 137
138
142

143, 144
145, 146, 147
148, 149, 150
151, 152, 153, 154

155, 156
157, 158
159, 160
161
162, 163
165
166
167, 172, 173
175
176
178, 179, 182
183, 184, 185
168, 170, 169б, 169а
188
171
190, 191, 81д
192, 54, 162до
76до, 47, 193
143д
194
13б, 24ад, 24б, 195
196, 197, 198, 199, 189б, 200
108д, 201



Sima Ćirković 

STUDIES ON DUŠAN’S CODE

Part 2 – Duplicated, Misplaced and Fragmentary Articles

of the Rakovac Manuscript

Summary

The Rakovac Manuscript is, without a doubt, one of the most important
among the manuscripts of Dušan’s Code because of various characteristics. This
papers analyzes the following: duplicated articles, fragmentary articles, wrong order
of the articles in one part of the Manuscript and table of contents of the Code.

Some articles from the original text of the Code are duplicated in the final
part of the Manuscript. Those are (according to the standard numeration) the
articles 13, 24, 76, 81, 108 and 143. Duplication of the above-mentioned articles
is worthy of our greater attention because they are neither neighbouring nor
grouped, so the clerical error of the scribe is not a possibility. Closer examination
of these duplicates can not only show how they transferred the text and how much
they can contribute to the overall reconstruction of the Code, but can also be a
means to gain further insight into the structure of the Manuscript. The comparison
of the duplicated and basic articles reveals the differences in the text that can only
be explained by the use of different sources. Through the duplicated articles, as
in a palimpsest, an unknown manuscript of the Code emerges from below.

In the first part of the Code, between the articles 59 and 108, wrong order
of the articles is clearly visible. Also, there is a fair number of incompletely
preserved and fragmentary articles whose parts had been excerpted and transferred
among other articles, losing their meaning in the process. That is the reason why
the Rakovac Manuscript has more obscure places than any other copy in the
manuscript tradition of Dušan’s Code. Misarrangements in the text are the result
of the wrong order of paper sheets in one of the manuscripts that preceded the
Rakovac Manuscript. Therefore, gathering the scattered parts of the articles helps
their reconstruction, which, in most cases, has been successfully done by the
publishers. Also, the comparison of pieces and fragments can allow insight in the
copying scriptoria – not just in the work of the last copyist, but also of some of his
predecessors. An ideal reconstruction of the order of the articles (before the paper
sheets were placed in a wrong order) is given in Appendix II. As can be seen from
that review, the standard numeration is wrong when it comes to the level of paper
sheets of the source, but within individual sheets the order largely corresponds to
the standard numeration. It must be borne in mind that the copyist must have put
the mixed sheets together according to his scarce understanding of the content of
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the Code. Occasionally, it can be noticed that he looked for the places where the
ending of one sheet corresponds to the beginning of the other. On the other hand,
his erroneous reconstruction had great consequences on the numeration of the
articles, which reflects (but also codifies) the wrong order of sheets.

The legal texts of the Rakovac Manuscript represent a whole.Among other
things, that can be seen from the table of contents put together for all three included
texts right before the beginning of the first among them. From the perspective of
our topic, it is important fact that Стєфана благов�рнаго цара �главлѥниї
ȥаконь царски has the same titles and numbers as in the text. When the Rakovac
Code was finished in 1700/1701, the manuscript of Dušan’s Code already had
misplacements that incurred in a previous or an earlier transcription (i.e. copy).
The sheets were already mixed in the source which the scribe of the Rakovac
Manuscript used. In favour of this assumption goes the equipment and general
appearance of the Manuscript. When we observe how the pages were shaped and
how consistently the signs and colours were applied, one can get the impression that
the manuscript was cast in one piece. Only when the reader looks deeper in the
content it can be established that there were scatterings, misplacements and
insertions – places where the original meaning is lost. Only the last two pages are
partly in contrast to the previous manuscript. Bearing in mind that the second part
of the Code in the Rakovac Manuscript is largely in conformity with the order of
other manuscripts, one can conclude that its final part consists of fragments of
unequal origin. Noticeably, in the same part there is a greater concentration of
duplicates and articles not known from the other manuscripts.

A more detailed analysis of duplicated articles of the Rakovac
Manuscript showed that there can be no doubt that the Manuscript had not
derived from one source. The proof of that is found in the examples in which
the differences are not only in text, but also in content. Dual nature is expressed
in the way of text transfer. There are articles or parts of articles which are
identical with the text of some of the older manuscripts and the articles in which
exists an obvious tendency to make the expression clearer and to make changes
or paraphrases. It remains an open question whether the manuscript, in form
which we have today, was directly copied from a source that comprised two
manuscripts and misplaced sheets, or, when copying from separate sheets, the 
scribe made a continuous text with many misarrangements.

Кеy Words: Dušan’s Code, Rakovac Manuscript, duplicated articles of Dušan’s
Code, order of the articles of Dušan’s Code, table of contents of Dušan’s Code, source of
Rakovac Mauscript.
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Драгић М. ЖИВОЈИНОВИЋ
Историјски институт
Београд

АКТ ХИЛАНДАРСКОГ БРАТСКОГ САБОРА 

О ПРОДАЈИ АДЕЛФАТА*

Апстракт: Краљ Милутин купује три адрфата од Хиландара, два за
издржавање монаха Хрусијског пирга и један за житеља келије Свете Тројице. Уговор
потврђује братски сабор обитељи на челу са игуманом Гервасијем и још 19 нај -
угледнијих калуђера. Документ потиче из последњих година владавине Уроша II
(1318–1321), а до нас је доспео у препису из треће или четврте деценије XIV столећа.

Кључне речи: Милутин, Гервасије, Хиландар, Хрусија, аделфати, братски
сабор, препис, XIV век.

Стефан Урош II, на молбу старца Симеона, старешине Вазнесењског
пирга у Хрусији, купује за 1.800 перпера од манастира Хиландара три
братска удела за издржавање монаха, два у Хрусијском пиргу и један у
келији Свете Тројице. Пристанак на склапање посла с краљем даје хиландарски
братски сабор на челу са игуманом Гервасијем и најистакнутијим монасима,
где је њих 19 поименично поменуто. Акт, који није датован, потписао је
Гервасије – управо на основу чињенице да се он спомиње као игуман,
документ се смешта у последње године владе краља Милутина (1318–1321).

Повеља се чува у Архиву манастира Хиландара, где је заведена под
бројем 91, топографска сигнатура А 6/22. Налази се на пергаменту
димензија 370 х 450 мм, писана је црним мастилом и уставним писмом у
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42 реда (рачунајући ту и потпис). Почетни иницијал P изведен је киноваром.
Потпис је игумана Гервасија, печата нема, као ни трагова печаћења.1

Фотографије овог документа чувају се у Архиву САНУ (Историјска
збирка 8876.в.31), Археографском одељењу Народне библиотеке у Београду
(НБС Ф 2819) и на микрофилму у Архиву Србије. Наше издање почива на
фотографији из Архива Србије.

Први издавачи, архимандрит Леонид и Стојан Новаковић, нису
публиковали читав текст повеље.2 Уследило је потпуно издање Владимира
Мошина у часопису који је библиографска реткост, будући да је готово
цео његов тираж изгорео у немачком бомбардовању Скопља априла 1941.
године.3 Иста особа приредила је и последње издање у оквиру едиције
Споменици на Македонија.4 Драгоцени опис дао је Душан Синдик.5

Текст исправе*

Poné`é na~élo vsähý bl(a)gihý i`é èstý novaa bl(a)g(o)d(ä)tý
G(ospod)i na{égo Ì(s)ù(sa) H(rist)a, tämý i kral(év)stvo mi hoté slovo
malo postavit(i), |2| òt bl(a)godäti na~élo èva(n)g(é)lià postavihý. Ré~é
G(ospod)ý: „I`é hoðétý po mnä iti da òtvrý`ét sé sébé i výzmétý
kr(ý)stý svoi |3| i po mnä da idétý“.6 I pakÿ: „Lõbéi d(ù){ù svoõ
pogùbitý õ“.7 I pakÿ: „Nénavidéi d(ù){ù svoõ vþ mirä sémý vþ
`i|4|votä vä~İnämý sþhranitý õ“.8 I pakÿ: „I`é pogùbitý d(ù){ù svoõ
méné radi i éu(ag)g(é)lià moègo sp(a)sétý õ i kaà po|5|lİza ~l(ovä)kù aðé
výsý mirý prióbréðétý i òtýðétitý d(ù){ù svoõ“.9 I pakÿ: „I`é
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lõbitý ò(tý)ca ili m(a)t(é)rý pa~é mé|6|né, nästý méné dostoèný i i`é
lõbitý s(ÿ)na ili dýðérý pa~é méné nästý méné dos(to)èný, i i`é né pri-
imétý krý|7|stý svoi i vþslädý méné grédŠä¹tý nästý méné dostoèný.“10 I
pakÿ: „I`é aðé postidit sé méné i moihý slovésý vþ ro|8|dä sémý
prälõbodäin‹ämý› i grä{İnämý i s(ÿ)ný ~l(o)v(ä)~ýskÿi postiditý sé
ègó ègda priidétý vþ slavä svoèi |9| sþ agg(é)li svoimi s(vé)tiimi“.11 I
pakÿ: „Aðé kto mnä slù`itý po mnä da hoditý i idé`é èsmý azý tù i
slùga |10| moi bùdétý; i aðé kİto mnä slù`itý po~İtétý i ò(tý)cý“.12 I
pakÿ: „Né mnité àko pridoh(ý) vþvräði mira na zémlõ |11| ný mý~ý,
razlù~iti ~l(ovä)ka na ó(tý)ca svoègo, rék{é lõbob(o)`ýnÿè òt
mirolõbivihý“.13 I pakÿ: „Podvizaité sé ùzý|12|kiimi vrati àko prostranaa
vrata i {iroký pùtý vývodéi ès(tý) vþ pagùbù, i mnozi sùtý vþhodéðé
imý |13| kolý ùskaa vratŠa¹ i täskİnii pùtý vþvodéi vþ `ivotý i malo ihý
ès(tý) i`é óbrätaõtý“.14 I pakÿ: „Òt dİni Ìòana Kr(ý)sti|14|télà c(a)rstvo
n(é)b(é)snoè nùditİ sé i nùdéðéi sé vþshiðaõtý è“.15

Sii vİsa úslÿ{avý i kral(é)vstvo mi razùmä don|15|dé`é godý i do
nasý grä{niih(ý), kral(é)vstvù mi m(i)l(o)stiõ B(o)`ièõ i m(o)l(i)tvami
úgodnikù égo Siméóna i Savi, ihþ|16|`é koréné s(vé)ta azý grä{nii
òtraslý èsmý i G(ospod)ýstvùõði mi vþ zémli òt(ý)~(ý)stva moègó
samodrý`avİnó i vþzý|17|lõbléna bÿs(tý) kral(é)vs(tvù) mi kèlià
S(vé)t(o)gý Vþznésénià, pirýgý i`é na mori ú Hrùsiè, vþspoménùtièmý
starca |18| moègo Siméóna, i`é nästý moði sþvrý{ati vsa d(ù)hovnaa
pékùðim sé ò ~ésomý zémlýniimý, po r(é)~éný|19|nòmù: „né mo`été
rabotati B(og)ù i Mamonä“,16 siirä~ý m(o)l(i)tvä i rùkodäliõ úmý
prädýstaviti.

Togo ra|20|di i kral(é)vs(tvo) mi ùpokoi starİca i sþ bratiàmi
`ivùðiimi vþ kéliì S(vé)t(a)go Vþzİnésénià da né pékùtİ sé ó prì|21|té`anii
krýmé ili òdé`dé, týkmo mlý~alivo i bézýmlývno da präbivaõtý vþ
poðénii i vþ m(o)litvahý |22| dýný i noðý, da isplýnàõtý ùstavý
cr(ý)k(o)vnÿi po prädaniõ G(ospod)nõ, da m(o)l(i)tvami ih(ý) B(o)gý mnä
bùdétý mi|23|lostivý, napravi `é kral(é)vs(tvo) mi vsakimi knigami i
~(ý)stnÿimi ikonami, ùkrasihý i vsäm inämi poträ|24|bami.
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I zgovori{é sé sþ kral(é)vs(tvom) mi vsa bratià i`é vþ manastiri
S(vé)týñè B(ogorodi)cé Hilanİdarİskÿè i`é týgda bähù, ihý|25|`é iména
siì sùtý na~élnÿih(ý): Igùmýný èromonah Gèrİvasiè, starýcý Arséniè
baða hilanİdarİskÿ, starýcý |26| kurý Iàsafý biv{iì baða, d(ù)hovİnii
ò(tý)cý kral(é)vs(tva) mi starýcý kurý Êéódùlý ót kéliè s(vé)t(a)go
Savi, starýcý po|27|pý ÊéòdŠo¹siè, ikonomý véli Êéófilý, éklis(i)àrhý
Èustaêiè, starýcý popý Èpifaniè, |28| Damiàný èromonah(ý), Ilià
monah(ý), Amİfilohiè èromonah(ý), Méêodiè monah(ý), Néófitý monah(ý),
Kipriàný mo|29|nah(ý), Anİdoniè monah(ý), paraikonomý Grigoriè,
paraèklis(i)àrhý Anİdoniè, trapézarý Anİdréà, paratrapézarİ |30| Grigoriè,
ÊéòdŠo¹siè vagénarý i ini mnozi i vsa bra‹t›ià.

I zİgovoriv{é sé vsi, proda{é kélii kral(é)vs(tva) mi |31| Vþznéséniõ
pirgù i`é na mori .g÷. komaté, .v÷. da sé daõ vþ pirýgý ̀ ivùðimý vþ kélii
toi, a trétii |32| komatý da sé daè S(vé)toi Troici – hläba, vina, masla,
so~iva, òdé`dé i óbùðé i òd vségo ~İto bùdé i vséi bra|33|tii sùð‹é›i
vþ manastiri toi täm da davaõtý dogdé stoi S(vé)taa Gora i na{ý manastirý
Hilanİdarý, da ès(tý) |34| vþ pokoi i ùtä{éniè bratii, a kral(é)vs(tvù)
mi vþ poméný. I tézi .g÷. komaté kúpi kral(é)vs(tvo) mi sþ starcémý
Si|35|méónomý za tisùðù i òsmýsýtý pérpérý. I togo radi kùpismo
àko da né bùdé té{ko manastirù |36| do koègo lõbo vräméné.

Ségo radi i vasý molimý ò(tý)ci i bratià hotéðii býñti po nas(ý)
igùmé|37|niè i diàkoniti koi lõbó àko da né bùdétý siè na{é
zapis(a)niè pokoläbimo i potý|38|knovénno, ný pa~é da ès(tý) tvrýdo i
népodvi`imo. Aðé li kto B(og)a né boè sé i ~l(o)v(ä)ký né sramlàè |39| sé,
výshoðétý siè razoriti ili prätvoriti zapisannaà nami, proklétÿè
èmù bùdi òt G(ospod)a B(og)a |40| vsédrý`itélà i òt pr(ä)~(i)stÿiè ègó
m(a)t(é)ré i òt .v÷ì. s(vé)tÿihþ ap(o)s(to)lý i òt .t÷iì÷. s(vé)tÿih(ý) ò(tý)cý
i`é vý Nikèi |41| i òt vsäh s(vé)tÿih(ý) òt väka B(og)ù ùgodiv{iihý†

† IEROMONAHÞ GRÄ[NßI GÈRVASIE
IGÙMÝNÝ HILANÝDARÝSKßI †

Превод исправе

Пошто је почетак свега доброг (јеванђеље), које је нова благодат
Господа нашег Исуса Христа, тако и краљевсто ми усхоте слово мало
поставити, од благодати начело јеванђеља поставих. Рече Господ: „Ко
хоће за мном да иде, нека се одрекне себе и узме крст свој и за мном да
иде“ (Мт 16:24; Мк 8:34; Лк 9:23). И опет: „Ко љуби душу своју, изгубиће
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је“ (Јв 12:25). И опет: „Ко мрзи душу своју на овом свету, у животу вечном
сачуваће је“ (Јв 12:25). И опет: „Ко изгуби душу своју мене ради и
јеванђеља мога, спашће је; и каква корист човеку који читав свет задобије,
а душу своју оштети“ (Мк 8:35, 36). И опет: „Ко љуби оца или матер пре
мене, није ме достојан; и ко љуби сина или кћер пре мене, није ме достојан;
и ко не прими крст свој и за мном крене, није ме достојан“ (Мт 10:37, 38).
И опет: „Ко се постиди мене и мојих речи у роду овом прељуботворном
и грешном, и Син човечји постидеће се њега када дође у слави својој с
анђелима својим светим“ (Мк 8:38). И опет: „Ако ко мене служи, за мном
да ходи; и где сам ја, ту и слуга мој да буде. И ако мене служи, поштоваће
га и Отац“ (Јв 12:26). И опет: „Не мислите како дођох донети мир на
земљу, него мач; (дођох) раздвојити човека од оца његовог, то јест
богољубиве од светољубивих“ (Мт 10:34–35). И опет: „Улазите кроз уска
врата, јер пространа врата и широк пут воде у пропаст, и многи су који
туда ходе, док уска врата и тесан пут воде у живот и мало их је који (га)
налазе“ (Мт 7:13, 14). И опет: „Од времена Јована Крститеља царство
небеско нуди се, а понуђени га силом узимају“ (Мт 11:12).

Све ово слушајући и краљевство ми разуме, докле год смо и ми
грешни, милошћу Божјом и молитвама угодника његових Симеона и
Саве, чијег корена светог грешни изданак јесам, господствујући ми
самодржавно у земљи отачаства мојега; и вазљубљена је краљевству ми
келија Светог Вазнесења, пирг који је на мору у Хрусији, спомињањем
старца мојег Симеона, који не могаше испуњавати сва духовна (правила)
старајући се о земаљским стварима, по реченом: „Не можете служити
Богу и мамони“ (Мт 6:24), то јест и молитви и раду рукама ум посветити.

Због тога и краљевство ми умири старца с браћом која живљаше у
келији Светог Вазнесења, да се не брину око набављања хране или одеће,
само млчаливо и безметежно да пребивају у посту и молитвама дан и ноћ,
да испуњавају устав црквени по предању Господњем, да би молитвама
њиховим Бог био мени милостив; и опреми краљевство ми (келију)
свакаквим књигама и часним иконама и свим другим потребама.

И договорише се с краљевством ми сва браћа која у манастиру
Свете Богородице Хиландарске тада беху, имена чија су начелна: игуман
јеромонах Гервасије, старац Арсеније башта хиландарски, старац кир
Јоасаф бивши башта, духовни отац краљевства ми старац кир Теодул од
келије Светог Саве, старац поп Теодосије, иконом велики Теофил,
еклисијарх Јевстатије, старац поп Епифаније, Дамјан јеромонах, Илија
монах, Амфилохије јеромонах, Методије монах, Неофит монах, Кипријан
монах, Андоније монах, параиконом Григорије, параеклисијарх Андоније,
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трапезар Андреја, паратрапезар Григорије, Теодосије вагенар и многи
други и сва братија.

И договоривши се сви, продадоше келији краљевства ми, Вазнесења
пиргу који је на мору, три комада, два да се дају пиргу – онима што живе
у келији тој, а трећи комад да се даје Светој Тројици: хлеба, вина, уља,
сочива, одеће и обуће и од свега што буде и свој братији која је у манастиру,
то и њима да дају док стоји Света Гора и наш манастир Хиландар; да је
на покој и утешеније братији, а краљевству ми у помен. И та три комада
купи краљевство ми са старцем Симеоном за 1.800 перпера. И због тога
куписмо да не буде тешко манастиру до којег било времена.

Стога и вас молим оци и браћо који ћете по нама бити игумани и
служити које било, да не буде ово наше записаније уздрмано и нарушено,
већ да је тврдо и непомерљиво. Ако ли неко, ко се Бога не боји и људи не
стиди, пожели да разори или поништи (ово) од нас записано, проклет да
је од Господа Бога сведржитеља и пречисте његове Матере, и од 12 светих
апостола, и од 318 светих отаца који (су) у Никеји и од свих светих од
века Богу угодивших.

ЈЕРОМОНАХ ГРЕШНИ ГЕРВАСИЈЕ ИГУМАН ХИЛАНДАРСКИ

Познији записи

На полеђини се налазе три доцнија записа, из XIV, XV (вероватно)
и, руком монаха Никандра, XIX столећа: 1.) † Iso pir{skomú hrisovolõ.
Za Troicù; 2.) Òt monastira; 3.) Kralá Stéfana hrisovúlý séi. Vİ ném `é
pi{étþ kako sgovori{a sá so ñgúménom hilandarskim bratñám i kúpú éstý
òt Hilandarþ potrébnaá `ivúðimý ù stari monastirý i ù skitý na{þ
S(vé)tþìá Troicÿ à`é i pi{étéá zdä prostranno.17

Дипломатичка анализа

На почетку повеље недостаје симболичка инвокација, па
документ почиње аренгом (ред. 1–14) која је проткана јеванђеоским
цитатима и у којој краљ разрађује мисао, изражену у првим речима, да је
„почетак свега доброг јеванђеље“. Сама аренга готово је идентична оној
у уводном делу Милутинове златопечатне повеље за Карејску келију из
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17 Доносимо их према Д. Синдик, нав. дело, 87–88, n° 91 (А 6/22).



1317/1318.18 Потом следи нарација (ред. 14–23), у којој владар, „грешни
изданак светог корена Божјих угодника Симеона и Саве“, најпре сазнаје
од старца Симеона19 из Хрусијског пирга20 о потребама његових житеља
(ред. 14–19), а затим (ред. 19–23) умирује монахе да не брину о матери -
јалним стварима, јер он у првој диспозицији (ред. 23–24) опрема пирг
„разним књигама и часним иконама и свим другим потребама“.21 Нова
експозиција (ред. 24–30) даје списак најугледнијих манастирских братстве -
ника који су склопили договор с краљем.22 Друга диспозитивна одредба
(ред. 30–36) преноси садржај тог договора – манастир продаје Вазнесењском
пиргу у Хрусији три аделфата, два за сам пирг, а трећи за келију Свете
Тројице.23 Српска обитељ се обавезује да келиотима, „док постоји Света
Гора и наш манастир Хиландар“, даје хлеб, вино, уље, сочиво, одећу,
обућу и друго што би добијала остала браћа из општежића. Цена таквог
издржавања била је 1.800 перпера24 – њих су заједно исплатили краљ и
старац Симеон, што сведочи о правној и економској самосталности пирга
у односу на манастир.
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18 Најновије издање, са прегледом старије литературе и анализом садржаја: Д.
Живојиновић, Интерполисана хрисовуља краља Милутина за Карејску келију
светог Саве Јерусалимског, ССА 5 (2006) 11–41. За аренгу уп. исто, 16–17, ред. 1–27.
19 О њему уп. Д. Живојиновић, Интерполисана хрисовуља краља Милутина, 36
(са старијом литературом).
20 О пиргу и његовом односу са матичном обитељи уп. М. Живојиновић, Светогорске
келије и пиргови у средњем веку, Београд 1972, 117-128; иста, Хиландар и пирг у
Хрусији, ХЗ 6 (1986) 59-80; иста, Историја Хиландара I. Од оснивања манастира
1198. до 1335. године, Београд 1998, 141-142, 145-147, 185-186.
21 О сличностима са експозицијом, иначе знатно опширнијом, документа из
1317/1318. уп. Д. Живојиновић, Интерполисана хрисовуља краља Милутина, 19,
ред. 95–104; 20, ред. 112–115, 116–117 и 127–128.
22 За поређење са листама братског сабора из 1316. и 1332. в. Д. Живојиновић,
Интерполисана хрисовуља краља Милутина, 20–21, ред. 139–151 (текст), 35–38
(просопографија) и исти, Повеља братског сабора манастира Хиландара о
аделфатима за Карејску келију светог Саве Јерусалимског, ССА 2 (2003) 45, ред.
51–56 (текст), 48–51 (просопографија), 52–54 (дужности).
23 Ова испосница вероватно се налазила на врху Хрусијског пирга. Уп. Р. Грујић,
Гусари на Св. Гори и хиландарски пирг Хрусија, Гласник СНД 14 (1935) 22; V.
Đurić, Fresques médiévales à Chilandar, Actes du XIIe Congrès d’études byzantines
III, Beograd 1964, 62–63; М. Живојиновић, Светогорске келије и пиргови, 124.
24 Један аделфат плаћен је 600 перпера, што је изузетна цена узме ли се у обзир да
је уобичајена вредност братског удела износила 100 перпера, уп. М. Живојиновић,
Аделфати у Византији и средњовековној Србији, ЗРВИ 11 (1968) 253.



У санкцији која следи (ред. 36–41), сада у првом лицу не наступа
више краљ Милутин, већ игуман Гервасије који од својих наследника
тражи да се придржавају договореног, док евентуалним прекршиоцима
прети проклетством Христа, Богородице, 12 апостола, 318 никејских
отаца и свих светаца. Датум недостаје, а потпис је, такође, игуманов и
гласи: „Грешни јеромонах Гервасије, игуман хиландарски“. Нема ни
печата, ни трагова печаћења.

Пошто аренга, нарација и диспозиција несумњиво припадају
исправи из владарске канцеларије Стефана Уроша II, промена приповедача
у санкцији и потпис манастирског старешине указују на неоригиналност
документа који се налази пред нама. Мошин је сматрао да се ради о
препису, из прве половине четврте деценије XIV века, који је оверио
игуман Гервасије, а да су приликом преписивања, поред краљевског
потписа, изостављени и други елементи оригинала, међу којима и датум.25

Време настанка оригиналне исправе одређује помен Гервасија као
игумана (на том положају сигурно од 1317. године) и чињенице да она
долази после Милутинове повеље за Карејску келију из 1317/1318,26 што
нам даје хронолошки оквир од 1318. до1321.27

Чињеница је да се у овом акту употребљава тзв. „двојеров“ правопис
(користе се оба полугласа: ý и þ). Мошин је ту појаву везивао за другу
четвртину XIV века и, имајући у виду када је Гервасије био игуман (1317–
1335), тако стигао до закључка о времену настанка преписа. Међутим,
истраживања Биљане Јовановић-Стипчевић показују да се тај феномен може
протегнути на читаву прву половину столећа,28 те је копија могла настати не
само крајем Гервасијевог игумановања, већ и током 20-тих година XIV века.

Драгић М. Живојиновић

46

25 Споменици на средновековната и поновата историја на Македонија I, 341.
26 Напомињемо да је сачувани примерак Милутинове Карејске хрисовуље интерпо -
лисан документ који је у два маха прерађиван током владавине краља и цара
Душана. Приликом тог посла коришћени су делови акта којим се сада бавимо. На
то је прва указала М. Живојиновић, Документи о аделфатима за Карејску келију
светог Саве, ЗРВИ 24–25 (1986) 390–394. Уп. и Д. Живојиновић, Интерполисана
хрисовуља краља Милутина, 15, 28–31. Иначе, првобитна повеља свакако је издата
1317/1318. и бележила је правни чин и стање у манастиру из 1316. године.
27 М. Живојиновић, Историја Хиландара I, 168, датује овај акт „око 1320“, вероватно
зато што, упоређујући листу манастирских челника са оном из 1316, сматра како
је било потребно неколико година да би дошло до промена у хијерархији.
28 Б. Јовановић-Стипчевић, О сређивању српскословенског правописа у првим
деценијама XIV века, Архиепископ Данило II и његово доба, Београд 1991, 265–280;
иста, Кареја и Хиландар – чувари традиције у развоју српскословенског правописа,
Осам векова Хиландара, Београд 2000, 343–350.



Остаје још питање веродостојности података које доноси
документ пред нама. Наше је мишљење да им ваља поклонити поверење.
Акт нам предочава сложени однос Хрусије и Хиландара, где се јасно види
како пирг ужива извесну правну и економску самосталност у односу
према матичној обитељи, јер његов старешина, напоредо са краљем,
учествује у куповини братских удела за издржавање својих монаха. Још
увек се не осећају напетости на релацији манастир–пирг, до чега ће доћи
у другој половини XIV столећа.29 Нема ни сумњивих прокламација о
јединству Хрусије са матицом, као у интерполисаној хрисовуљи краља
Милутина за пирг на мору са потврдом архиепископа Саве III (1309–
1316).30 У овој исправи, дакле, нема никаквих трагова интервенције
централизаторских манастирских кругова као што је то био случај код
појединих аката за келију Светог Саве Освећеног у Кареји.31*
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29 М. Живојиновић, Хиландар и пирг у Хрусији, 62, 63, 75–80.
30 Monumenta serbica, ed. F. Miklosich, Viennae 1858, 79; Законски споменици, 479,
II-III.
31 Д. Живојиновић, Хрисовуља Стефана Уроша II Милутина Карејској келији
светог Саве из 1317/1318. године и однос келија – манастир у светлу аделфата,
Прилози КЈИФ 68–69 (2002–2003) 2004, 119–121.
* Након што је наш рад већ предат у штампу, светлост дана угледало је последње
издање овог акта у дуго очекиваном Зборнику средњовековних ћириличких повеља
и писама Србије, Босне и Дубровника. Књига I (1186-1321), прир. В. Мошин, С.
Ћирковић, Д. Синдик, Београд 2011, no 143, 516-517.
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Dragić M. Živojinović

AN ACT OF THE COUNCIL OF BRETHREN OF THE HILANDAR

MONASTERY CONCERNING THE SALE OF ADELPHATA

Summary

King Milutin buys three adelphata from Hilandar monastery, two for the
sustenance of monks of the Tower of Chryse (Pyrgos of Holy Ascension) and
one for dweller of the kellion of Holy Trinity. The contract was confirmed by
the decision of the Council of brethren of Serbian athonite convent, headed by
hegoumenos Gervasios and 19 of its most distinguished monks. The document
was made in the last years of Stephen Uroš II’s reign (1318–1321) and it came
down to us as a transcript from the third or fourth decade of the XIVth century.

Key Words: Milutin, Gervasios, Hilandar, Chryse, adelphata, Council of brethren,
transcript, XIVth century.

Чланак примљен: 13. 04. 2011.
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Биљана МАРКОВИЋ
Историјски институт
Београд

ЧЛАН О ШКОЛСТВУ У РУКОПИСИМА 

МЛАЂЕ РЕДАКЦИЈЕ ЈУСТИНИЈАНОВОГ ЗАКОНА*

Апстракт: Српско становништво се у 18. веку, после низа мањих и већих
сеоба, усталило на територији Хабзбуршке монархије, долазећи у ближи додир са
католичком Европом и њеном цивилизацијом. Ту је морало бранити своју етничку,
верску и културну припадност, прихватајући некада вољно и спонтано, а некада
невољно и са отпором неке елементе те цивилизације. Благовремено уочен значај
школовања је допринео напредовању Срба у новом окружењу и, вероватно, био
рационални разлог за састављање члана о школству који је уклопљен у византијско српску
правну компилацију Јустинијанов закон, део законодавства цара Стефана Душана,
везујући се тако за време српске државне и правне самосталности. Његов непознати
творац је свакако био инспирисан просветитељским идејама свога времена, а надао
се да ће српска заједница на новим стаништима имати регулисано сопствено уређење
засновано на старој правној традицији, па и неку врсту свог школског система. Тако
је саставио мали текст који представља дирљиву поуку о неопходности школовања
деце, упућену свим члановима српске заједнице – родитељима, сродницима и друштвено
одговорним особама. Овај текст се налази само у 8 преписа Јустинијановог закона који
су настали у 18. веку, а припадају једној рукописној подгрупи у оквиру веће групе од 15
рукописа млађе редакције рукописа законодавства цара Стефана Душана. 

Кључне речи: Јустинијанов закон, законодавство цара Стефана Душана,
Хабзбуршка монархија, српска заједница, сеобе, рукопис, школство, просветитељство.

Правни зборници познати у литератури као законодавство цара
Стефана Душана, а преписани од краја 17. до 19. века припадају млађој
рукописној редакцији и садрже цео низ разлика које их одвајају од старије
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Средњовековне српске земље (13–15. век): политички,
привредни, друштвени и правни процеси (Ев. бр. 177029).

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 51-73
MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 51-73

УДК : 34(495.02:497.11)(091):94(=163.41)(497.5)"17"



редакције овог законодавства.1 Међу тим разликама су и неки чланови
чије се порекло не може наћи у старијој редакцији Законодавства или у
неким другим византијским и српским правним зборницима. Један од
таквих чланова се односи на школство и смештен је у делу Законодавства
који чини византијскосрпска правна компилација позната као Јустинијанов
закон.2 Члан о школству не налазимо у свим рукописима млађе редакције
него само у 8 преписа који припадају једној рукописној подгрупи, а
настали су у 18. веку.3 У збирци Матице српске се чувају четири рукописа
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1 У млађу редакцију законодавства цара Стефана Душана спада петнаест рукописа:
1. Раванички, 2. Софијски, 3. Борђошки, 4. Текелијин, 5. Стратимировићев, 6.
Ковиљски, 7. Паштровски, 8. Патријаршијски, 9. Карловачки, 10. Грбаљски, 11.
Вршачки, 12. Попиначки, 13. Јагићев, 14. Богишићев и 15. Руднички рукопис који
је изгорео у пожару приликом немачког бомбардовања Београда 6. априла 1941.
Уп. Б. Марковић, Јустинијанов закон у оквиру Кодекса цара Стефана Душана,
(необјављена докторска теза), 2004, Рукописи млађе редакције, 88-110.
2 Обично се сматра да је византијскосрпска правна компилација Закон цара
Константина Јустинијана која је у преписима млађе редакције, део бипартитног
зборника законодавства цара Стефана Душана (Закон цара Константина
Јустинијана, Законик цара Стефана Душана), настала тако што је један део
Синтагме Матоје Властара, редукованог византијског правног приручника из
трипартитног зборника (Скраћена синтагма, Закон цара Јустинијана, Законик цара
Стефана Душана) законодавства старије редакције прикључена сада проширеном
Закону цара Константина Јустинијана. Наиме, у рукописима млађе редакције мења
се назив правног зборника, па тако Закон цара Јустинијана постаје Закон цара
Константина Јустинијана, (бе варијанте се у научној литератури називају
Јустинијанов закон) спајајући имена два велика цара Константина и Јустинијана
у једну имагинарну личност из славне, а савременицима мало познате прошлости.
У преписима млађе редакције Јустинијановог закона, поред чланова чије порекло
несумњиво јесте у Синтагми Матије Властара, постоје и чланови којих уопште
нема у Синтагми, било потпуној било скраћеној. Осим тога, нема их ни у једном
другом старијем византијском или српском правном зборнику. Б. Марковић,
Јустинијанов закон у оквиру Кодекса цара Стефана Душана, Преиначење Закона
цара Јустинијана у Закон цара Константина Јустинијана, 111 - 159. Уп. С.
Ћирковић, Старија и млађа редакција Душановог законика, Законик цара Стефана
Душана, Зборник радова са научног скупа одржаног 3. октобра 2000, поводом 650
година од проглашења, САНУ, Београд 2005, 91-96.
3 Ако посматрамо структуру текста Јустинијановог закона, видећемо да се члан
о школству налази у свих осам рукописа на истом месту, и то после члана који
садржи препоруке о понашању одговорних и неких других лица према утамни -
ченим особама, а пре члана који прописује обавезу властеле да дође са војском



и то: рукопис Борђошких, Текелијин, Стратимировићев и Ковиљски.4 Остали
рукописи се налазе на различитим местима: Софијски. Патријаршијски,
Карловачки и Вршачки.5 Ова подгрупа припада северносрпској грани и
одликује се бројним међусобним сличностима, мада су утврђене и многе
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на царев позив. Међутим, како се нумерација чланова не поклапа у свим
рукописима, не поклапају се ни бројеви чланова о школству:

4 Рукопис Борђошких је, изгледа, преписан на југу Србије, а касније пренесен у
Војводину за време Велике сеобе. Такво је било породично предање у кући
Борђошких у Сомбору, где је рукопис и сачуван. По најновијем датирању
преписан је 1703/1710. Текелијин рукопис је некада припадао Сави Текелији, али
се не зна од кога је и како добијен. Касније је премештен у библиотеку
Текелијанума у Пешти. Преписан је око 1710/1720. Стратимировићев рукопис
се налазио у библиотеци митрополита Стефана Стратимировића-Кулпинског.
Преписан је око 1724. Ковиљски рукопис је пронађен у манастиру Ковиљу у
Бачкој. Ранијим истраживачима је био непознат. Преписан је у Београду 1726.г.
према запису на л.201, а преписао га је Стефан Стојковић. Соловјев је сматрао
значајном чињеницу да је преписан у Београду за време аустријске владе:
„Видимо да су се у оно време Срби, који су рачунали на широку аутономију, радо
обраћали старим законима из доба царства.“ А. Соловјев, Законик цара Стефана
Душана 1349. и 1354. године, Београд 1980, 98-99. О овим рукописима који се
сада налазе у збирци Матице српске објављен је нови каталог који, поред
детаљних података о самим преписима, садржи и исцрпан списак релевантне
литературе: Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, књ. XIII,
Душанов законик Борђошког, Николајевићев, Текелијин, Стратимировићев и
Ковиљски рукопис, аутори каталога: Душица Грбић, Катица Шкорић, Љупка
Васиљев (опис водених знакова), Нови Сад 2008.
5 Софијски рукопис се данас се чува у Народној библиотеци «Кирил и Методиј»
у Софији. Јиречек га је датирао са другом половином 17 века. Његово датирање
су прихватили и Новаковић и Соловјев, док су Флорински и Радојчић као време
настанка рукописа одредили средину 17 в. а Д. Богдановић и Д. Е. Стефановић
крај 17. и почетак 18. века. Скоро је утврђено да је писар Стефан Стојковић писао
и Ковиљски и Софијски рукопис, а да је година 1728. убележена на предњој
корици Софијског рукописа, највероватније година преписивања, а не само
година повезивања. Д. Грбић, Софијски и Ковиљски рукопис Душановог законика
– два преписа истог писара, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице
српске, 115-126. У истом издању је и врло користан рад К. Шкорић, Поређење
Стратимировићевог и Софијског преписа Душановог законика, 127-134, као и
рад Љ. Васиљев, Илуминација, повез и датирање рукописа Законика цара Душана
Библиотеке Матице српске, 135-140. Карловачки рукопис потиче из 1764.
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разлике.6 У сличности спада и постојање члана о школству. Северносрпска
грана садржи и архаичнију верзију у коју се убрајају Раванички и
Попиначки (или Николајевићев) рукопис. У тој верзији нема члана о
школству, као што га нема ни у тзв. приморској верзији у коју спадају
Паштровски, Грбаљски, Јагићев и Богишићев рукопис.7

Не знамо ни како је члан о школству доспео у неке рукописе
Јустинијановог закона ни чијом заслугом. Стога би било корисно укратко
се подсетити у којим околностима је припремљен овај кратак, али веома
важан текст.

Од друге половине 15.в. снажни миграциони таласи из Србије,
као и из Босне и Херцеговине доводили су српке избеглице у ближи додир
са Угарском, а затим са Хабзбуршком монархијом.8 На одбрамбеном
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Преписао га је у Сремским Карловцима Петар Тодоров, ђак школе Богородичиног
покрова. Сада се чува у Народној библиотеци Србије у Београду. Веома је оштећен,
највише од влаге, па неких делова на маргинама уопште нема. Патријаршијски
рукопис је пронађен у Патријаршијској библиотеци у Сремским Карловцима, па
је називан Карловачки, како га је и забележио Соловјев. Сада се чува у
Патријаршијској библиотеци у Београду. Новаковић га помиње и 1870. и 1898.г.
Поменуо га је и Флорински. Вршачки рукопис је нађен у Вршцу у породици др
Владимира Димитријевића, архимандрита манастира Месића. Рукопис је
преписан по захтеву митрополита Јована Георгијевића. Писао га је протођакон
Јован Фелдвари у Карловцима месеца маја 1772. Сада се чува у Градском музеју
у Вршцу. О сваком рукопису и потребној литератури в. Б. Марковић, Јустинијанов
закон у оквиру Кодекса цара Стефана Душана, Рукописи млађе редакције, 88-110.
Одбор за изворе српског права САНУ је поверио Љ. Васиљев израду археографског
описа рукописа млађе редакције који ће бити објављени у IV књ. Зборника
рукописа цара Стефана Душана, па треба очекивати и неке нове резултате. 
6 У научни апарат уз Препис рукописа Борђошких уписане су све значајније
разлике утврђене у преписима рукописа ове подгрупе. Б. Марковић, Јустинијанов
закон, средњовековна византијско-српска правна компилација, Београд 2007, 51-61.
Уп. и Табеле 1 – 4, 135 - 143.
7 М. Пешикан, О међусобним односима верзија Душановог законика, Законик цара
Стефана Душана, III, 11-24.
8 Освајање хришћанских земаља од стране Турака праћено је огромним губицима у
популацији, због перманентних оружаних сукоба, пљачки, болести, глади и општих
ратних разарања и уништавања економије. Поред тога становништво је насилно
одвођено, продавано, присилно насељавано у друга подручја, бивајући тиме
изложено новим тешким губицима. Стога је народ бежао испред турске војске, како
је и докле је ко могао. С. Гавриловић, Депортације, расељавање и сеобе Срба у време
отоманске власти од XV до XIX века, Ислам, Балкан и велике силе (XIV до XX век),
Зборник радова, књ.14, Историјски институт САНУ, Београд 1997, 231-244.



појасу према Турској, од Драве до Јадранског мора већ у 16. а поготово у
17. веку главну војничку граничарску масу чинили су православни Срби.
Српско етничко језгро се током времена, поготово у 17. и 18. веку
померало према северу долазећи у ближи додир са католичком Европом
и њеном цивилизацијом. Ту је морало бранити своју етничку, верску и
културну припадност, прихватајући некада вољно и спонтано, а некада
невољно и са отпором неке елементе те цивилизације. Поткрај 17. и у
првој половини 18. века јужне границе Хабзбуршке монархије су се
учвршћивале на Уни, Сави и Дунаву, али су у неким периодима и прелазиле
реке, што је водило укључивању српског народа у те границе и омогућило
снажније упливе њених културних образаца.9 Сеобом са патријархом
Арсенијем Чарнојевићем појачан је и духовно-политички обједињен
српски народ у Угарској, а добијање привилегија од цара Леополда
поставило је основу, бар према обећањима са једне и надама са друге
стране, за правно регулисање статуса Срба на новим стаништима. Цар
Леополд је обећао да ће Србима под својом влашћу омогућити слободу
вере, сопствену управу и право на избор војводе из своје средине.
Међутим, променом војних, па и политичких прилика мењао се и став
према Србима. Двор је признавајући Србе као corpus separatum, временом
и зависно од променљивих околности, сужавао српске привилегије и власт
митрополита, тежећи да их ограничи на црквено-школску аутономију.10 У
току једног века, од Велике сеобе 1690. до Темишварског сабора 1790.
Срби су се одржали као православни народ посебан међу другим
народима, уз доста губитака на периферним деловима простора који су
насељавали, јер су ту најлакше бивали поунијаћени и расрбљавани.11 Ипак
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9 С. Гавриловић, Аустрија и њен цивилизацијски утицај на Србију од краја XVII
до краја XVIII века, Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану, Зборник радова
књ.16, Београд, Историјски институт САНУ - Београд, Православна реч -Нови
Сад, 1998, 213-220. Р. Самарџић, Сеобе у српској историји (до 1683), Сеобе
српског народа од XIV до XX века, Зборник радова посвећен тристагодишњици
Велике сеобе Срба, Београд 1990, 7-35. У истом Зборнику в. следеће прилоге: С.
Ћирковић, Сеобе српског народа у краљевину Угарску у XIV и XV веку, 37-46. Т.
Поповић, Сеобе Срба у XVI и XVII веку, 47-52. Н. Самарџић, Велика Сеоба Срба
1690, 53-61. С. Гавриловић, Сеобе Срба у Хабсбуршку монархију у првој половини
XVIII и другој половини XIX века, 63-74. С. Ћирковић, Шајкашка, У оквирма Угарске,
књ.1, Матица српска, Нови Сад 1971, 97-109.
10 С. Гавриловић, О борби Срба у Хабзбуршкој монархији за политичко-територијалну
аутономију (1690-1850), Зборник Матице српске за историју, 43, Нови Сад 1991, 7-24.
11 С. Гавриловић, Колективне тужбе и представке у Шајкашком батаљону
(1783-1848), Зборник Матице српске за историју, 45, Нови Сад 1972, 155-160. 



су остварили видан успон свог грађанства, развили су се економски у
градовима на југу, а српска трговачка чаршија је била значајна и у градовима
централне, али и северне Угарске, у Бечу, Трсту, па према источним
границама Баната, у Ердељу, а донекле и у Влашкој. Срби су следили
културна кретања и касније у 19. веку и даље се укључивали у савремене
правце у архитектури, сликарству, књижевности, бранећи се и после
јозефинизма културом и просветом, оснивајући књижевне листове,
читаоноце, своја певачка друштва, позоришне дружине, итд. Они нису
битније заостајали за другим народима у Хабзбуршкој монархији, трудећи
се да стигну и одрже темпо којим су напредовале економија и култура
укупног простора на коме су живели.12

Један од многобројних услова који је омогућио напредовање
Срба у свим друштвеним областима је свакако школовање деце.
Благовремено уочен значај школовања је имао огроман утицај на судбину
младих људи који су тражили своје место у социјалном окружењу. Тако
је, вероватно, одређена друштвена клима била рационална подлога за
састављање члана о школству који је уклопљен у рукописе млађе
редакције законодавства цара Стефана Душана, и то у Јустинијанов
закон. Његов творац је свакако био инспирисан просветитељским
идејама свога времена, а надао се да ће српска заједница имати
регулисано сопствено правно уређење на новим стаништима.
Претпоставио је да би било добро и можда политички и друштвено
делотворно уврстити такав текст међу правне прописе који се везују за
време српске државне и правне самосталности.13 Можда су и евентуални
наручиоци имали неке предлоге и очекивања или су сматрали да правни
зборник треба допунити, задржавајући ауторитативна имена старих
царева, а отварајући нове могућности за постојећу српску заједницу.
Знамо да је тада Црква била заједнички кров Србима који су остали без
своје државе, али се нису помирили са тим губитком. Тежили су да
сачувају своје особености, име, језик и традицију, прилагођавајући се
новим приликама и неприликама. Тако су и правни зборници били у
рукама Цркве, поготово, што се и писменост највише везивала за црквене
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12 С. Гавриловић, Друштвено-политичке прилике код Срба у Карловачкој
митрополији од XVII до XIX века (1690-1848), Природне и математичке науке у
Срба у 18. и првој половини 19 века, Зборник радова, САНУ, Универзитет у
Новом Саду, Матица српска, Нови Сад 1995, 15-23.
13 Б. Марковић, Јустинијанов закон у оквиру Кодекса цара Стефана Душана, Преина -
чење Закона цара Јустинијана у Закон цара Константина Јустинијана, 111 - 159. 



достојанственике, монахе и свештенике.14 У оквиру такве црквене
организације развила се и рачанска преписивачка школа. Нама су познати
само неки писари, као нпр. Кирјак, Кипријан, Христофор и Јеротеј Рачанин.
Они су заједно са другима нама непознатим, али не мање значајним
писарима, допринели да се даље негује преписивачка традиција Рачана и
сачува дуго кроз 17. и 18. век и то на ширем географском простору од
манастира Раче код Бајине Баште, па до Сентандреје и даље на север.
Један од познатих писара је био и даскал Максим, веома плодан преписивач
у периоду од последње деценије 17. до прве четвртине 18. века. До сада
је утврђено да је преписао четрнаест рукописа, међу којима се налази и
рукопис Борђошких, управо један од оних преписа законодавства цара
Стефана Душана који садрже члан о школству.15

Члан о школству смештен у Јустинијанов закон представља у
ствари једну дирљиву поуку упућену свим члановима српске заједнице
на почетку 18. века – родитељима, сродницима и друштвено одговорним
особама. Састављач овог члана је желео да укаже на огромну потребу и
неопходност школовања деце како би српска популација била боље
оспособљена за животне захтеве тада савременог света на територији
Хабзбуршке монархије. У поуци се не прави разлика између мушке и
женске деце, не говори се о дечацима него о деци у узрасту од седам
година, као што се то и данас чини. У поуци се, даље, опомињу родитељи
и сродници да омогуће описмењавање свој деци - да се уче православна
деца светоме писму и закону божијем.16 Опомена се односила и на
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14 Закључак С. Ћирковића који се односи на период постојања српске државе и
на 16. век може се узети као релевантан и за каснији период - Српска црква се,
посматрана у компаративном светлу, показује у појединим раздобљима као
велики народно-религијски покрет и има функцију и мисију које у значајној мери
превазилазе уобичајени црквени делокруг. С. Ћирковић, Срби и рани протестантизам,
Зборник Матице српске з аисторију, 36, 1987, 7-25, 7.
15 Љ. Васиљев, Илуминација, Ћирилске рукописне књиге, 135.
16 Гаврил Стефановић Венцловић, Кипријанов ученик, у својим поукама народу
не заборавља да истакне важност учења и школа и више пута оштрим речима
грди своје слушаоце, јер се сами недовољно баве књигама и не брину о
школовању ни мушке ни женске деце: Како се сами нисмо измала божију путу
учили, тако и сада деце ваше на учењу нејма ни мушко ни женско, него се по
сокаци бију и псују, ка и оци што су им чинили. . . А није да га умије, обуче и
очешља, пак за много да га учи ... пак да га тера у школу учити се. Гаврил
Стефановић Венцловић, Црни биво у срцу, легенде, беседе, песме, приредио М.
Павић, Београд 1996, 304; Него који од вас и зна књигу, а и има је код своје му
куће, доста пута узалуд седети дома или зурити на сокаку него ли да узме у руке 



заједницу у целини која би требало да зида лепе и велике школе и на
свештенство које би се морало ангажовати у несебичном и систематском
подучавању младе генерације. Предлаже се и начин финансирања и
инсистира се на одговорности утицајних представника српске заједнице.
Тако се отвора питање школовања деце као кључни захтев времена и
околине у којој су се Срби нашли. Поклања се пажња и положају учитеља
и његовој материјалној сигурности, а затим се указује на неопходност
благог опхођења са децом, како би она радо ишла у школу. У веома
сложеним условима живота раног 18. века у једном малом тексту начињена
је скица основног школског образовања. 
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књижицу те шњоме се разговара. Ама ако има коју књигу, он је затвори у сандук
или за полицу је баци, како неће видети белога света (ни он Божија лица), да ни
њему ни другоме не фајдише! А да би нас с друге стране ко запитао имамо ли
књига, какве књиге имамо, то би остао блекан; ни имена којој књизи не би знао
казати, а камоли из које књиге да би што известио. Исто, 312. 



ПРИЛОГ

Члан 83 Ковиљског рукописа17:

:p1g:
I sjä 9apovedâ imami ª v’sïhã stareè{ôä, ä‘e 9apoveda namâ g<o>s<pod>â
b<o>gâ na{â, i s<ve>táè apostoli, i b<o>gonosni ñ<tâ>ci na{i, i vâsi
s<ve>táè, i vâsa pravoslav’naë кa¿oli~aska s<ve>ta cr<â>kovâ na{a
vâsto~’naë, m<a>ti vâsemã cr<â>kvamâ 
v’ vâsakom gradï i varo{ah<â> i sïlïh<â>, ide‘e sôtâ cr<â>k’ve tamo i
ô~iliúa graditi, sjire~â {kol7 da ou~et’ se pravoslav’naë dïca s<ve>tomô
pisanjä i 9akonô b<o>‘jemô, ëko‘e estâ dïlo dobro i b<o>goôgodno s<ve>táe
cr<â>kvi vâ9dvi9ati, tako i se bl<a>goôgodno estâ dïlo pred<â> b<o>gomâ
i ~l<o>v<ï>komâ d<ô>{i i tïlô polâ9’no, i ne prosto tâkmo graditi, nâ
graditi veliko ‘6 i oukra{ati ihâ vâ velikih<â> varo{ahã, visoke ‘e i
polatamã podob’ne. aúe ne bôdôtã krasile se {’kolí i cr<â>kvá ni‘{e
bôdôtã, 9aní cr<â>kovâ ª ô~enihã krasôet’ se. Taková ñbi~aè imatâ
S<ve>taa Vâsto~’naë m<a>ti cr<â>kvamâ, cr<â>kovâ na{a ka¿oli~askaë,
Krasiti i 9idati ô~iliúa rek’{e {kolí, visoke ‘e i lepe, a potomã vâ
gradovehâ i vâ varo{ahã c<a>ri i kne9á i vâsi bolëri da prestav’lëätã
filosofe i ô~ene didaskale, i‘e bôdôtã dïti ô~iti, vâsakoè kni‘noè i
S<ve>toè prem<ô>dr<o>sti, a didaskalñm<â> i ô~itelemã ñ ma9di ihâ, da
imâ mâ9’di c<a>rã vâ9daetã, vâ v’sako lïto ma9dô sâvrâúen’nô, i dará da
imaätâ protivô koego‘do ihã prile‘anje ihâ podob’no estâ, na tako dïlñ

Члан о школству у рукописима млађе редакције Јустинијановог закона

59

17 Објављено је неколико рукописа млађе редакције Јустинијановог закона:
Текелијин, І. Ђорђевићъ, Законъ царева: Юстиніяна и Стефана Душана, Србскій
Лïтопис, св. прва, Будим 1859, 1-51; Грбаљски, А. Соловјев, Књига привилегија
Грбаљске жупе (1647-1767) са Душановим закоником, Споменик СКА, LXXXVII,
Београд 1938, 21-79; Паштровски, V. Mošin, Paštrovski spisak Dušanova zakono -
davstva prema zagrebačkom rukopisu, Starine, 43, Zagreb 1951, 7-27; Богишићев V.
Mošin, Bogišićev Dalmatinski rukopis i mlađa redakcija Dušanova zakonodavstva,
AHID, Dubrovnik 1953, 9-58; Софијски, M. Andréev et Gheorge Cronţ, Loi de
jugement, compilation attribuée aux empereurs Constantin et Justinien, Association
internationale d‘etudes du Sud-Est européen, Études et documents concernant le Sud-
Est européen, 4, Bucarest 1971; М. Андреев, Закон на Константин Юстиниан,
Софийски препис, Правно-историческо проучване, София, 1972. и рукопис Борђошких,
Б. Марковић, Јустинијанов закон, средњовековна византијско-српска правна
компилација, Београд 2007, 71-109.



c<a>remã i kne9emã, i samomô patrjar’hô, i mitropolitomã, Sela i rôde
pod<â> {’kolí davati, da se krâmetã i va9rastaätã i daskali da imaätã
dïti ô~iti ª vâsego sr<â>dca svoegñ i da promá{’lëätã ñ nihã, i
m<i>lostâ poka9ovati imã, i dar’ká davati imã, ñvogda kr<â>st’kã davati
imã, ñvogda ikonicô malôä, ëko da dïti veselimã pribegaätã k’ nimã
ô~iti se, i vâsako dïte da ponôdetã kâ ô~enjä, ógda‘e idôtã vâ cr<â>kovâ
vâ ~asâ m¥o«l¥i«tvá, pâr’vee da imaätã dïca sâbrati se vâsa kâ ô~itelä
vâ ô~iliúi, i tako vâsi redomã, po dva i dva da idôtã vâ cr<â>kovâ, i
ô~itelâ ihâ sâ nimi, ëko pastir<â> sâ stadomã svoimã, aúe ô~enjë ne
bôdetã, to ~to estã pol<â>9a c<a>rstvomâ, vâsaká ~l<o>v<ï>ká i‘e ne
ômeetã ~itati s<ve>tagñ pisanja, podobanâ estâ skotom<â>. ñ vâsemâ tomâ
c<a>râ sâ patrjarhomã i sâ mitropoliti, i sâ kne9á, i sâ ep<i>skopi, da
ñ tomã imaätâ pope~enje ª vâsego pâr’vee ide‘e sôtâ cr<â>kvi i
s<ve>úen’nici, i lädi, tamo i {’kola da bivaetâ, aúe ñ tomâ c<a>rje i
kne9á sâ patrjarhomâ ne promá{’lëätâ i ne pekôt’ se, to ñni vâsemô bôdôtâ
vina, i pred<â> b<o>gomã bôdôtã ªvïtâ davati ñ tomy, po velikáh<â>
gradovih<â> i po varo{ah<â> ide‘e sôtâ monastiri, tô kalôgeri da ô~etã
dïcô, kotori sô ô~eni vâsakoi m<ô>dr<o>sti, po sïli ‘6 i prosti i bel’ci
da ô~etã, Vâsakáè, ª<â>câ i mati i sârodnici svoe dïti da posilaät<â>
na ô~enje ª .9. lïtã, nâ i gradovi i varo{i i vâs<â> sâborâ da imaätâ
davati mâ9’dô didaskalomâ, tako‘de i is komônovâ da ihâ posïúaätã:‹ 

ПРЕВОД

И ову заповест имамо од свих старију, коју заповеда нам Господ Бог наш
и свети апостоли и богоносни оци наши и сви свети и сва православна
заједничка света црква наша источна, мати свим црквама.
У сваком граду и (у) варошима и селима, (тамо) где су цркве, тамо и
училишта (треба) градити, односно школе, да се уче православна деца
светоме писму и закону божијем. Јер као што је дело добро и богоугодно
свете цркве подизати, тако је и то благоугодно дело, пред Богом и човеком
души и телу корисно, и не само просто градити, него градити велике
(школе) и украшавати их у великим варошима, високе и палатама сличне.
Ако се не буду украшавале школе и цркве ће бити ниже, јер се цркве
украшавају од учених. Такав обичај има света источна мати црквама,
црква наша заједничка, украшавати и зидати училишта, односно школе,
високе и лепе. А потом у градовима и у варошима цареви и кнезови и сви
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бољари да постављају филозофе и учене дидаскале који ће децу учити
свакој књижној и светој премудрости. А дидаскалима и учитељима о
плати њиховој - да им даје цар, свакога лета плату потпуну и дарове да
имају онако како им припада. За такво дело (треба да) цареви и кнезови,
и сам патријарх, и митрополити села и руде под школе дају, да се
издржавају и напредују. И даскали да имају децу учити од свега срца
својега и да брину о њима и да им милост показују и да им дају мале
дарове, некада им (треба) давати крстић, некада иконицу малу, тако да
деца весело прилазе к њима да уче и да се сваком детету понуди да учи.
Када иду у цркву у час молитве, прво да се сва деца скупе код учитеља у
училишту и тако сви редом, по два и два да иду у цркву и њихов учитељ
са њима, као пастир са стадом својим. Ако учења не буде, (неће бити) то
што је корисно царству, (јер) сваки човек који не уме читати свето писмо,
сличан је животињи. О свему томе цар са патријархом и са митрополитима
и кнезовима и епископима да води бригу од свега прву. Тамо где су цркве
и свештеници и људи, тамо и школа да буде. Ако о томе цареви и кнезови
са патријархом не мисле и не брину, то ће они свему бити криви и пред
Богом ће одговор давати о томе. По великим градовима и по варошима и
тамо где су манастири, ту калуђери да уче децу, (и то они) који су учени
сваком мудрошћу. По селима и обични и белци да уче (децу). Сваки отац
и мати и сродници своју децу да шаљу на учење од седме године. Но и
градови и вароши и сав сабор да дају плату дидаскалима, а такође и из
комуна да их посећују.
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Biljana Marković

THE ARTICLE CONCERNING ELEMENTARY SCHOOL EDUCATION

IN RECENT MANUSCRIPT REDACTION

OF IUSTINIAN’S LAW

Summary

Tsar Stephan Dushan’s legislation (14th century) manuscript group copied
from 17th until the 19th century belongs to the more recent redaction and contains
a variety of differences which separate thеse texts from the ancient manuscript
redaction. There are some legal articles whose origin can not be found neither in
the ancient manuscript redaction (14th century until 17thcentury)nor in some other
Serbian and Byzantine law compilations. Eight manuscripts from 18th century
(copies of the Byzantine-Serbian law compilation known as Iustinian’s Law, part
of Tsar Dushan’s legislation) belonging to the same manuscript subgroup contain
the article concerning the school system. In the 18th century the Serbian population
moving and founding new settlements on the territory of the Habsburg Мonarchy
came in closer contact with catholic Europe and its civilization. There the Serbs,
accepting sometimes willingly and spontaneous and sometimes unwillingly and
with resistance some elements of this new civilization, defended the basis of their
orthodox Christianity, ethnical and cultural identity. One of many circumstances
which helped improving the status of the Serbs in all social aspects was certainly
the education of school children. The significance of the school system was prob-
ably the rational cause for writing such an article in Iustinian’s law concerning the
necessity of education and thus connecting it to the time of independence of the Ser-
bian state and legal system. The author of this article was inspired by the ideas of
his time and hoped that the Serbian community would have a regulated law sys-
tem of it’s own on it’s new habitat. This article about the school education repre-
sents an emotionally touching text on the importance of education, a message for
all the members of the Serbian community: parents, relatives and all those socially
responsible. In the complicated life conditions in the early 18th century in this small
text a plan had been made for the whole elementary school system.

Key words: Iustinian’s Law, Tsar Stephan Dushan’s legislation, the Habsburg
Monarchy, the Serbian community, manuscript, school system, education.
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Ђуро ТОШИЋ
Невен ИСАИЛОВИЋ
Историјски институт
Београд

БОГОЈЕ РАДИНЧИЋ ИЗ ГАЦКА – ДОМАЗЕТСТВО ИЗМЕЂУ

СЛУЖБЕ (SERVITIUM) И ПОСИЊЕЊА (AFFILIATIO)*

Апстракт: Институција домазетства већ одавно је позната у историјској
литератури када у породицу, која не би имала мушке дјеце, наслиједник долази
по женској линији. Било је, међутим, и таквих случајева када, и поред малољетних
синова и кћери, „посињени зет“ (gener affiliatus) улази у породицу, у којој, на
уговором утврђени рок, мора остати, живјети, слушати и служити жениним
родитељима, да би за узврат добио одређени дио (у конкретном случају једну
трећину) њихове имовине у насљедство. Један од таквих случајева, по својој
специфичности занимљив, био је и овај којег намјеравамо презентовати у овом
нашем кратком раду.

Кључне ријечи: Богоје, Тврдин, Мара, Гацко, Ријека Дубровачка, служба,
посињење, зет, пунац, ташта, прогнанство.

У Дубровнику су, као и у већини других мјеста, људи имали често
само кћери, али не и мушких потомака, па су због тога доводили у кућу
зета који би, као gener аffiliatus, стицао нека права на имовину жениних
родитеља, али не потпуно иста каква би уживао њихов, било рођени или
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усвојени (адоптивни), син. Та афилијација или посињење зета била је
далеко чешћа код сеоског становништва, у породицама којима је
недостајало радне снаге, па отуда и упорно инсистирање таста и пунице
на досљедном поштовању уговореног рока и обављању породичних
обавеза у тазбини.1 Један од таквих уговора, без којих би овај споразум
био потпуно ништаван, забиљежен је и у Дубровачкој канцеларији 29.
августа 1395. године, па ћемо се детаљније позабавити њиме – од приложеног
факсимила, преко транскрипције текста и интерпретације садржаја, па до
превода на савремени српски језик.2
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Факсимил:



Транскрипција:

die XXVIIII augusti

Nos Tuerdin Osroeuich de Umbla et Bogoe Radincich de Gheçeha confitemur
quod de nostra bona voluntate et concordia devenimus ad invicem ad
infrascriptam composicionem et pactum videlicet quod ego Bogoe predictus
promitto et me obligo dicto Tuerdin stare cum eo in domo et eidem servire et
hobedire eius mandatis tamquam patri usque ad quindecim annos proximos
futuros et accipere in uxorem Maram filiam ipsius Tuerdini cum fuerit etatis
legiptime nubilis et ipsam desponsare et cum dicta eius filia uxore stare et
servire dicto Tuerdin usque ad completum terminum dictorum XV annorum
inchoandorum a suprascripto presenti die. Et quicquid ego lucraliter et
acquiram usque ad dictum tempus ponere in domo dicti Tuerdin. Et quidem
s(e?) ego Tuerdinus predictus promitto et me obligo tenere mecum in domo
dictum Bogoe et facere eidem expensas, victum et vestitus et ipsum regere et
munire et tractare tamquam filium meum. Et eidem dare in uxorem dictam
filiam meam Maram cum etatis nubillis et ipsos ambos tenere in domo et
nutrire usque ad dictum terminum pacto acto et firmato inter predictos quod
dictus Bogoe habeat et habere debeat terciam partem tocius eius quod dictus
Tuerdin haberet in manibus completo dicto termino XV annorum et alie duo
partes sint dicti Tuerdini et quod si dicta Mara moriretur ante terminum
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predictum XV annorum quod nichilominus ipse Bogoe teneatur servire dicto
Tuerdin et stare cum eo usque ad dictum terminum XV annorum. Et debeat
terciam partem bonorum dicti Tuerdini ut premittitur. Et si dictus Tuerdin
moriretur ante dictum terminum quod ipse Bogoe teneatur stare cum uxore
dicti Tuerdini et cum eius filiis qui restabunt usque ad dictum terminum et, ut
premittitur, debeat habere terciam partem bonorum ipsius Tuerdini et alie due
partes sint heredum ipsius Tuerdini, seu cuius ordinabit. Si vero dictus Bogoe
decederet ante dictum terminum quod possit testari et ordinare super dicta tercia
parte bonorum dicti Tuerdini per racionem temporis quo steterit cum illo. Et quod
dictus Bogoe ullo modo, causa vel ingenio non possit recedere a dicto Tuerdin
nec relinquere eum vel eius familiam usque ad dictum terminum. Et si dictus
Tuerdin ante dictum terminum expelleret a se dictum Bogoe vel dictam eius
futuram uxorem absque culpa dicti Bogoe quod illico, cum expellet eum, teneatur
et debeat dare ipsi Bogoe terciam partem omnium bonorum que dictus Tuerdinus
tunc reperietur habere. Si vero dictus Bogoe absque causa vel culpa dicti Tuerdini
recederet ab ipso Tuerdino (precrtano – et non vellet) ante dictum terminum et
non vellet stare cum eo et ei servire usque ad dictum terminum quod ipse Bogoe
perdat servicium et opera que usque tunc fecerit dicto Tuerdino. Et ipse Tuerdinus
pro eo quo steterit cum eo nichil teneretur dare ipsi Bogoe. Et quod ser Johannes
de Mençe patronus dicti Tuerdin debeat congnoscere inter predictos differencias
que super premissis orirentur et determinare cuius fuerit culpa sceu occasio
recedendi ab invicem et secundum quod determinabit ipse ser Johannes habeatur
pro firmo et rato et nulla partium possit contradicere. Renuncians utraque partium
ser Paulus de Gondulla iudex et ser Pasqual de Chaboga.

Na margini: Et si ipse...

Интерпретација садржаја

У складу са седамесетим чланом IV књиге Дубровачког статута,
Богоје Радинчић из Гацка обавезао се Тврдину Озројевићу из Ријеке
Дубровачке да ће у наредних петнаест година стајати са њим у кући и
„слушати његове заповијести као оца“ (hobedire eius mandatis tamquam
patri), а Тврдин је обећао да ће га „усмјеравати, штитити и гледати као
сопственог сина“ (regere et munire et tractare tamquam filium meum). Био
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је то, управо, акт посињења (affiliatio), праћен преузимањем обавезе од
стране реченог Богоја да ће „узети за жену“ (accipere in uxorem) Мару,
кћерку онога Тврдина, и када буде „доба законите удаје“ (etatis legiptime
nubilis) исту „оженити“ (desponsare), што се у Дубровнику обично
дешавало стицањем пунољетства са навршених 12 година код жена.3

Послије акта посињења и склапања „предбрачног“ уговора, таст (socer) и
зет-посинак (gener affiliatus), у народу понекад пежоративно називан
„уљез“, перфектуирали су и друге међусобне обавезе које су произлазиле
из склопљеног уговора. Зет је обећао и обавезао се тасту да ће остати са
њим у кући, служити му, слушати га и све што буде зарадио и стекао
предати у заједничко домаћинство у року слиједећих петнаест година, од
дана склапања уговора (29. августа 1395. године). За узврат томе, Тврдин
се, са своје стране, обавезао примити и издржавати будућег зета, „у храни
и одјећи“ (victum et vestitus), а послије „вјенчања“ (desponsare) са Маром
пристао „ambоs tenere...et nutrire“ (обоје држати...и хранити) до истека
реченог уговора. Поред издржавања и одијевања, Богоје је за обављену
„службу и рад“ (servicium et opera), требао добити „трећи дио“ (terciam
partem) свега онога што би Тврдин имао на крају петнаестогодишњег
рока, а не – попут његовог законито рођеног или усвојеног сина –
цјелокупну Тврдинову имовину, будући да би преостала „два дијела“ (alie
due partes) остала у својини таста и остатка његове породице.

Полазећи од основних права и обавеза које су и једна и друга
страна прихватале, у даљем тексту презентованог споразума предвиђене
су и околности које би наступиле смрћу некога од главних актера
склопљеног уговора: будуће невјесте Маре, њеног оца Тврдина и зета-
посинка Богоја. Ако би умрла Мара прије уговореног рока Богоје је морао
у истој мјери да служи тасту до истека уговора, задржавши, додуше, право
на трећину његових добара, како је напријед наглашено. И у случају
Тврдинове смрти прије истека рока, овај Гачанин је морао остати са
таштом (Тврдиновом удовицом!) и њиховом, вјероватно, још увијек
малољетном дјецом која би „претекла“ иза Тврдина, уз „трећи дио“
(terciam partem) имовине док би преостала „друга два дијела“ (alie due
partes) припала Тврдиновим законским наслиједницима или ономе коме
их он завјешта. Бројне, и понекад егзотичне, приче о рђавим односима
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зетова и ташти као да оповргава скрушена и помало преподобна молба
которског племића Томе, сина Павла Томиног, упућена зету Мартолици
„да поштује његову жену као што је он поштовао ташту своју“ (quod ipse
honoret uxorem meam sicut ego honoravi socram meam).4 Још даље у том
погледу отишао је босански велики војвода Сандаљ Хранић када се, након
измирења са њом, обраћао својој ташти „као материми Богом даној ка ме
ест родила и како да јој есам безгришни прави и почтени син“, што му ни
најмање није сметало да се за непуних годину дана разведе од своје жене,
а Анкине кћерке, Катарине, и тиме прекине готово сваки контакт и са
женом Катарином и са таштом-помајком Анком.5 У каквој би се ситуацији
у таквим околностима могао наћи однос између зета-посинка и евентуално
„обудовјеле“ таште (Тврдинове жене!) која би, према поменутој статутарној
одредби, чувала „вјерност мужевљевој постељи“ (mariti lectum possidere)
и на тај начин могла до краја живота управљати његовом цјелокупном
имовином, данас је тешко било шта одређеније рећи. Можда су и она
„њена дјеца“ (eius filiis), малољетна у вријеме склапања уговора, већ
стасала до пунољетства, те су могла стати у заштиту мајке, уколико би
неко покушао да угрози њена основна имовинска права. И, најзад, ако би
се „зет-посинак“ (gener affiliatus) још за живота таста и пунице нашао на
умору имао је право да завјешта и остави у наслиједство онај дио поменуте
трећине Тврдинових добара сразмјерно дужини времена проведеног код
њега. И уколико би, заиста, Богоје умро, његова жена Мара је, ако не би
имала порода са њим, могла, не доводећи тиме у питање обичајно право
свога оца и мајке, да се уда колико би год пута хтјела, било за домазета или
било кога другог.6

Послије неколико ових кондиционално срочених „постхумних“
одредаба у диспозиционом дијелу анализираног уговора, предвиђено је
било и „санкционисање“ лица која се не би придржавала његовог
садржаја. Оштро и крајње императивно дјелује упозорење упућено Богоју
да се „ни на који начин, узрок или разлог“ (ullo modo, causa vel ingenio)
не усуди отићи од Тврдина и оставити њега и његову породицу прије
истека уговором предвиђеног рока. А уколико Тврдин прије тога рока
отјера од себе Богоја или његову будућу жену (дакле своју рођену кћерку!)
„без кривице“ (absque culpa) домазета, дужан је да му, у моменту када га
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истјерује, даде трећину свих добара за које се утврди да их је као
безобзирни и пријеки таст у том тренутку посједовао. Ако ли, пак, Богоје
„без разлога или кривице“ (absque causa vel culpa) Тврдина, оде од њега и
не хтједне остати са њим и служити га „изгубиће службу и посао“ (perdat
servicium et opera) које је дотад обављао, а пунац му ни за вријеме
проведено са њим неће морати да дâ ништа. То још једанпут бјелодано
потврђује да је Тврдин гледао у Богоју понајприје потребан „извор“ радне
снаге, па тек онда брачног партнера кћери Маре коју ионако није питао
ништа док је безпоговорно и на своју руку проналазио њеног животног
сапутника. Овакав ауторитаран став каквог је показивао „pater familias“
имао је дубоко утемељење у крутим канонским правилима и дјелима
светих отаца који су, говорећи о односу између мужа и жене, познавали
само појмове „officio et dilectio“ (оданост и уважавање) и не знајући готово
за појам „amor“ (љубав), умјесто којег су однос жене према супругу
означавали појмом „reverentia“ (поштовање, или још боље у свакидашњем
животу тога доба, страхопоштовање). Све је то, разумије се, водило томе
да су супружници често своје емотивне потребе задовољавали изван
брака – почев од скривених ванбрачних састанака па до отворене
бигамије, чега се ожењени мушкарци нису стидјели, већ се, напротив,
понекад и хвалисали тиме, док су удате жене, откривене у таквом недјелу,
биле жестоко кажњаване и најдрастичнијим поругама извргаване.7 А да
ли је свега тога било и у кући гатачког домазета Богоја Радинчића на
имању Тврдина Озројевића у Ријеци Дубровачкој коришћени извор нам не
казује ништа, а осталих извора који би то негирали или потврдили нисмо
нашли у другим прегледаним серијама Дубровачког архива.

Да би се започети договор привео крају и при том предуприједиле
евентуалне несугласице међу уговорним странама, било је дато у надлежност
Тврдиновом заступнику сер Ивану Менчетићу да, уколико би, ипак, до
њих дошло, праведно пресуди, послије испитивања обеју страна, на коме
лежи кривица и који је стварни разлог размимоилажењу таста и поси -
њеног зета. Менчетићева пресуда била би правоснажна и коначна те
против ње није могла бити уложена никаква жалба. Са њеним садржајем
обавијестили би обје стране сер Павле Гундулић и сер Пасквал Кабужић.
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Превод:

Дана 29. августа [1395]

Ми Тврдин Озројевић из Ријеке Дубровачке и Богоје Радинчић из Гацка,
потврђујемо да смо, својом вољом и сложно, наизмјенично саставили
доле написани текст и уговор, односно да се ја горе поменути Богоје
обавезујем и обећавам поменутом Тврдину да ћу наредних петнаест
година бити код њега у кући, служити му и да ћу слушати његове
заповијести као да ми је отац, да ћу узети за жену кћерку поменутог
Тврдина Мару када буде у годинама да може законски да склопи брак и да
ћу се њоме оженити и да ћу заједно са поменутом његовом кћерком,
својом супругом, ту живјети и служити поменутом Тврдину до истека
поменутог рока од петнаест година, почевши од данашњег дана. И шта
год ја будем зарадио и стекао да ћу до краја поменутог рока предавати у
кућу поменутог Тврдина. И исто (?) ја, горе поменути Тврдин, обећавам
и обавезујем се да ћу у мојој кући примити поменутог Богоја и
издржавати га, давати храну и одијело и да ћу га усмјеравати, штитити и
гледати као сопственог сина. И да ћу му дати за жену поменуту моју
кћерку Мару када буде у годинама за брак и да ћу их обоје примити у
своју кућу и да ћу их хранити до истека поменутог рока на основу уговора
који је скопљен и потписан између горе поменутих: поменути Богоје
добиће и мора да добије трећину цјелокупног имања које Тврдин
посједује у тренутку истека поменутог рока од петнаест година, а друге
двије трећине припадају Тврдину. Ако поменута Мара умре прије истека
горе поменутих петнаест година, овај Богоје је у сваком случају дужан да
служи поменутом Тврдину и да живи код њега све до истека поменутог
рока од петнаест година. И мора да добије трећину добара поменутог
Тврдина, као што је горе одређено. Ако поменути Тврдин умре прије
истека поменутог рока, Богоје мора да живи код супруге поменутог
Тврдина и код њихове дјеце, који остану иза њега, све до истека поменутог
рока и, као што је горе одређено, мора да добије трећину добара дотичног
Тврдина, а друге двије трећине припадају законским наслиједницима
дотичног Тврдина или ономе коме их он завјешта. Ако пак, поменути
Богоје умре прије истека поменутог рока, нека он има право да завјешта
и остави у наслиједство онај дио поменуте трећине добара поменутог
Тврдина који је пропорционалан времену које је он провео код њега. И
поменути Богоје нема право ни на који начин, нити из било каквог разлога
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или било ког узрока да оде од поменутог Тврдина, нити да га остави, било
њега, било његову породицу, све до истека поменутог рока. А ако
поменути Тврдин прије поменутог рока од себе отјера поменутог Богоја
или поменуту његову будућу супругу без кривице поменутог Богоја,
дужан је и мора да, тог тренутка када га истјерује, поменутом Богоју дâ
трећину свих добара за које се утврди да их Тврдин у том тренутку
посједује. Ако пак Богоје, без икаквог разлога или без икакве кривице
поменутог Тврдина, оде од поменутог Тврдина и не буде желио да живи
код њега и да му служи све до истека поменутог рока, онда дотични Богоје
губи службу и посао које је до тада учинио поменутом Тврдину. И сам
Тврдин није дужан ништа да поменутом Богоју дâ за оно вријеме које је
он провео код њега. Сер Иван Менчетић, заступник поменутог Тврдина,
надлежан је да испита несугласице које о горе одређеном могу да настану
између горе поменутих и да пресуди, пошто испита обје стране, чија је
кривица или какав је разлог отказивања и да се оно што сер Иван пресуди
сматра правоснажним и коначним и да ниједна страна не може да уложи
жалбу. Обавјештене обје стране. Сер Павле Гундулић, судија, и сер
Пасквал Кабужић.

На маргини: и уколико он...

Ђуро Тошић, Невен Исаиловић
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Đuro Tošić, Neven Isailović

BOGOJE RADINČIĆ FROM GACKO – ACCEPTANCE OF 

SON-IN-LAW TO THE HOUSEHOLD BETWEEN 

SERVICE (SERVITIUM) AND ADOPTION (AFFILIATIO)

Summary

Bogoje Radinčić from Gacko promised in the mid 90s of the XIV
century that he will marry Mara, daughter of Tvrdin Ozrojević from Rijeka
Dubrovačka, after she reaches the legal age. He also promised Tvrdin to remain
with him in the period of the next fifteen years, serve him and listen to him „as
a father“. Future father-in-law, in turn, agreed to receive the adopted son-in-law
(gener affiliatus) to his house and give him the food and clothing and also to
guide, protect and watch over him „as his own son“. After Bogoje’s wedding
with his daughter Mara, Tvrdin would continue to support both of them in his
house and would give them, after the contract expires, the third part of all
property which he owned. If the accepted son-in-law „canceled obedience“ or
left his in-laws arbitrary and without guilt of others, father-in-law was not
obliged to give him anything, not even for the time spent with him in the same
household. If, on the other hand, Tvrdin expelled Bogoje or his future wife
Mara before the aforementioned deadline without their guilt, he had to, as
„pater familias“, give them a third of possessions he owned at the time, in
proportion to the length of time that the expelled son-in-law spent with his
strict and imperious father-in-law. To make this contract, without which such
agreement would be null, obligatory and binding, the authorities of Dubrovnik
authorized the representative of Tvrdin, ser Ivan Menčetić, to conduct, if
needed, an investigation of both sides and make the appropriate decision that
would be final and as such would exclude the possibility of any appeal.

Key Words: Bogoje, Tvrdin, Mara, Gacko, Rijeka Dubrovačka, service,
adoption, son-in-law, father-in-law, mother-in-law, expulsion.

Чланак примљен: 16. 05. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Марица МАЛОВИЋ ЂУКИЋ
Историјски институт
Београд

DEFORIS (DE FORIS) 

У КОТОРУ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ (15. ВЕК)*

Апстракт: У овом прилогу покушали смо да на основу вести из Которског
статута и Роанског катастика (1457) да појаснимо појам deforis (странац) у Котору
у 15. веку. Посeбно, када је настао deforis, где и када и у којим случајевима се при -
мењивао. Истакнуто је његово појављивање у Котору после признавања млетачке
власти у граду ( 1420).

Кључне речи: странац, Котор, Бар, Венеција, Падова, Грбаљ, Дубровник.

У историјској науци познати су которски грађани који нису
живели на територији Котора односно Млетачке републике после 1420.
године, након прихватања млетачке власти у граду, и називани су се
deforis-странцима и губили су которско грађанство. Појмом deforis бавио
се мали број истраживача, само узгред, у оквиру неких ширих тема. Први
који је указао на проблем deforis био је Иво Стјепчевић и сматрао је да
под појмом deforis треба подразумевати све оне који нису которски
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* Рад je настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Средњовековне српске земље (XIII–XV век): политички,
привредни, друштвени и правни процеси (Ев. бр. 177029).
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грађани.1 Сјепчевићево мишљење углавном, прихватио је и Мухамед
Незировић који је појаснио да су deforis у 15. веку у Котору били сви они
који су сељењем ван територије Котора а тиме и Млетачке републике
престали да буду његови грађани.2 Према томе досадашња историграфија
сматрала је да под појмом deforis треба сматрати све оне которске грађане
који су исељавањем из Котора и са његове територије, тиме и Млетачке
републике (од 1420), изгубили которско грађанство, то јест нису више
били которски грађани и нису могли наследити нити постати власници
земље у Грбљу. 

Према једној одредби Которског статута из 1367. године само су
котрски грађани који живе у Котору могли имати земљу у Грбљу, никако
странци3. Овај члан даље појашњава да се стара правила донета у
мирним временима ограничавају и прописују нова, којим се ниједној особи,
осим которском грађанину који живи у Котору и онима који чине добра
дела граду, не дозвољава да имају део или да учествују у подели земље у
Грбљу и другим општинским непокретностима које су добили од Србије.
Странац или његов потомак који дође и постане грађанин Котора и у
Котору живи, не може добити ни наследити земље у Грбљу. Овај пропис
донесен је после сукоба Војислава Војиновића и Дубровника (1361-1362).
Котор је био на страни Војислава Војиновића. Котору су претили и
нападали га Балшићи. Овим чланом регулисани су односи на релацији
которски грађани који живe у Котору и власништво над земљом у Грбљу.
Међутим, доласком Котора под млетачку власт 1420. наступила је измена
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1 I. Stjepčević, Kotor I Grbalj,Kotor 1941, 29 нап. 108 = Arhivska istraživanja Boke
Kotorske, Perast 2003, 205. У Роанском катастику из 1457. наводи се deforis а не
као de foris. У истом раду Иво Стјепчевић наводи само као „deforis“. У речнику
средњовековног латинитета наводи се и deforis и de foris, под значењем ван,
изван, изван града. (Lexicon latinitatis medi aevi Jugoslaviae fasciculus II, Zagrabiae
1971, 346). То је била особа која је живела ван града то јест странац. Томислав
Раукар објашњава појам странца у далматинским грaдовима у средњем веку и
назива га forensis. Даље појашњава да је странац особа која долази у град и његов
дистрикт само на краће време, до завршетка одређеног посла, немајући никаквих
обавеза према комуни. (T. Raukar, Cives, habitatores forenses u srednjovjekovnim
dalmatinskim gradovima, Historijski zbornik XXIX-XXX (1976-1977), 141). 
2 M. Nezirović, Liber Legiptimationum Nepoznati katastik župe Grbalj iz XV stoljeća,
Melanges Skok, Zagreb 1985, 366.
3 Stat. Cath., cap. CCCCXIX, 239-240; I. Stjepčević, Kotor I Grbalj, 29, нап. 95 = Arhivska
istraživanja Boke Kotorske, 205 нап. 108; Н. Богојевић-Глушчевић, Грбаљ кроз
вјекове, Зборник радова са научног скупа “Грбаљ кроз вјекове” Грбаљ и Котор
11-13. октобар 2001. године, Грбаљ 2005, 104-105.



и Венеција преузима сва права которске општине, тиме и право распо -
лагања празним каратима у Грбљу. Тада су млетачки грађани у правима
изједначени са которским грађанима. Један пример из Роанског катастика
наводи да которска општина признаје власништво на два карата у Грбљу
двојици браће (Мароју и Микени) који живе у Венецији. Даље се објашњава
да они који живе у Венецији и другим местима дуждевог млетачког
Господства држе и поседују своја имања у Грбљу, мада је то забрањено
Которским статутом.4 Которска општина односно которски кнез, који је
био Млечанин, долазила је до власништва над земљом у Грбљу у 15. веку,
после 1420, и путем конфискације, односно онда када власник земље у
Грбљу није живео на територији которске општине, односно на територији
Млетачке Републике уз објашњење зато што је deforis – странац, то јест
онај који живи ван територије Котора односно Млетачке републике. 5

Которски грађани који нису живели у Котору односно на тери -
торији Млетачке републике, уколико би се вратили да живе у Котору или
на територију Млетачке републике нису називани deforis – странцима и
могли су наследити и задржати земљу у Грбљу. То нам речито осликава
пример једног Дубровчанина. Тако је Церноје Мартинушевић (Chernoe
de Martinussio) из Дубровника добио земљу у Грбљу, један карат, сигурно
као которски грађанин пошто је дошао да живи у Котору.6 Посебно су
били на удару они которски грађани који су живели у Дубровнику, а нису
се вратили у Котор или на територију Млетачке републике. Они су били
бројни с обзиром на близину два града, родбинске и економске везе и на
економску моћ суседног Дубровника.7 Често су губили власништво над
земљом у Грбљу или је оно било довођено у питање “јер не станују у
месту” (non habitat in locis)-у Котору или другим местима Млетачке
републике, већ у Дубровнику (habitat Ragusii), како се наводи у Роанском
катастику8 Тада су сви они сматрани за deforis – странцима како су их у
Котору називале млетачке власти.

Нешто слично јавља се, али суштински различито, и у суседном
Дубровнику под називом cives de foris- спољни грађани крајем 14. и у 15.

Deforis (de foris) у Котору у средњем веку (15. век)
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4 Роански катастик, fol. 8’; M. Nezirović, Liber Legiptimationum Nepoznati katastik
župe Grbalj iz XV stoljeća, 366.
5 Роански катастик, fol. 10’, 35, 55’, 90’, 94, 97, 98.
6 Роански катастик, fol. 35 qui venit habitare Catarum. Изгледа да се поново вратио
у Дубровник када је његов карат припао другом (Лампру Болици).
7 Роански катастик, fol. 114.
8 Роански катастик, fol. 8, 10, 23, 23’, 24, 24’, 25, 84, 91’,



веку. У Дубровнику су се називали cives de foris9 они који нису били
Дубровчани, али су били дубровачки грађани, како су себе називали. Они
су се обавезали да ће подносити дажбине као и други грађани, а не и да
ће живети у Дубровнику За двојицу се зна да су били са Неретве а остала
четворица била су власи (Султанићи). Међутим, которски грађани који
нису живели у Котору, односно на територији Млетачке републике,
називали су се dеforis – странцима у 15. веку. Појам deforis јавља се у
Котору после 1420, након прихватања млетачке власти у граду. Има још
суштинских разлика између которских deforis и дубровачких cives de foris.
Код которских de foris нема префикса civis или cives – (грађанин или
грађани), док су у Дубровнику увек јавља као cives de foris или civis de
foris – (грађани спољни или грађанин спољни). Поставља се питање да ли
су увек которски грађани који су живели ван града или изван територије
Млетачке Републике губили которско грађанство или су само губили
наследство, односно власништво над земљом у Грбљу, која је била веома
важна за которску властелу, односно млетачку власт у граду. Након
доласка Котора под власт Венеције, подигнуте су против круте которске
властеле, неколике (четири) грбаљске буне у XV веку, које су у крви
угушене. Склони смо да претпоставимо ово последње, да је тако управо
било до 1420. с обзиром на одлуку Которског статута из 1367. године,
којом се изричито забрањује поседовање земље у Грбљу само которским
грађанима који не живе у Котору, као и странцима без обзира на то да ли
су дошли да живе у граду или су добили которско грађанство. Исто тако
у овом члану није речено да которски грађани уколико живе ван Котора
губе власништво над земљом у Грбљу већ и которско грађанство. Међутим,
падом Котора под млетачку власт 1420. Млечани нису поштовали ову
статутску одлуку, себе нису сматрали странцима, како је напред наведено,
већ су своје грађане изједначили са которским грађанима који живе у граду.

Навешћемо неколико примера из Роанског катастика (1457) где су
которски грађани након пада Котора под млетачку власт 1420. године
називани dеforis и на тај начин губили су земљу у Грбљу јер нису живели
у Котору већ у Дубровнику или у неком другом месту које није било у
саставу Млетачке републике. 

У ждребу Драга Тома у Грбљу, један од петорице његових другова
добио је три карата у Драговом ждребу. После њега један карат добио је
Драгов унук Јако, други Vita de Vixe, а трећи карат припао је Јунију

Марица Маловић Ђукић

90
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Волчићу (Junius de Volico). Међутим, наследство Јунија Волчића било је
спорно. Јунија је наследио син Никша, али Никшу је наследила Анукла,
рођака по крвном сродству, (вероватно полусестра) која није живела у
Котору, већ у Дубровнику.10 Анукла није могла наследити земљу у Грбљу
зато што није живела у Котору већ Дубровнику и сматрана је за dеforis.

Навешћемо један илустративан пример како су третирани у
Котору они которски грађани који су живели у Падови, која је била под
млетачком влашћу, односно у Дубровнику. У петом делу у Горњем Грбљу,
глава ждреба био је Лука Баска, и добио је шест карата у наведеном ждребу.
Један од другова у ждребу Луке Баске био је Марин Petracha који је добио
три карата. Од друга Марина један ипо карат припао је Стефану Загуровићу
и његовим наследницима, Други део од једног и по карата наследили су
од поменутог Марина Petracha сер Никола и сер Лампре, браћа, синови
покојног сер Јунија Болице. Поменутог Лампру наследили су његова
четири сина: Никола, Марин, Јохан (Иван) и Трифун. Двојица браће,
Никола и Марин, живели су у Падови. Без обзира на то што су живели у
Падови, имали су право власништва над земљом у Грбљу. Стога им
которски кнез и капетан и изабрани службеници и снагом писаних
дуждевих повеља признају, потврђују и одобравају четвртину од једног
карата и по. Међутим, четврти брат, Трифун живео је у Дубровнику и
земља у Грбљу која му по наследству припадала (три четвртине од поменута
карата и по) није му одобрена нити потврђена ни призната већ ју је которска
општина конфисковала и он је проглашен за dеforis – странца.11

Навешћемо у Прилогу неколика примера, а они су бројни у
Роанском катастику о которским грађанима који нису живели у Котору,
ни у местима дуждевог млетачког Господства већ у великом броју у
суседном Дубровнику и тако су их млетачке власти у Котору називале
dеforis и њихову земљу у Грбљу конфисковали у корист которске општине.
Истина, ретки су примери када је општина враћала наследство односно
власништво над земљом у Грбљу ако би се которски грађанин вратио из
Дубровника у Котор или неко друго место под млетачком влашћу. Један
пример сам навела већ у тексту. Слично као у Дубровнику третирани су
которски грађани који су живели у Бару, који тада није није био под
млетачком влашћу.
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Прилог:

Qvinta pars partis Superioris Zupe que venit Luce de Bascio et socys.

Dicto vero Lampro sucesserunt et succedunt ad presens Nicolaus,
Marinus, Johannes et Triphonus fratres et filii dicti Lampri. Et quia dicti
Nicolaus et Marinus habitant Padue, ideo nos, comes et capitaneus et dicti
officiales, partem eis contigentem de aliis tribus quartis que esset quartus unus
cum dimidio dictis Nicolao et Marino fratribus pre dictis legiptimamus et
affirmamus et approbamus vigore dictarum literarum ducalium.

Partem vero dicto Triphoni tercio fratri contigentem de tribus quartis
dicte medietatis trium caratorum supra scriptorum que esset medietas unius-m
quarti cum dimidio quia habitat Ragusii vigore statutorum comunem Catari et
dictarum literarum ducalium et ultra patet nos comes et capitaneus et dicti
officiales in comune confiscamus et ponimus tamquem pro deforis.12

Tercia decima pars partis Inferioris zupe que venit in parte Pasqali de
Crohie et socis.

Johannes de Slanom habuit caratos duos. Quos postea habuerunt filie
eius. Et postea Anna de Gisda. Cui Anne succesit et sucedit ad presens Rade
de Gisda filia sua. Et quia dicta Rade habitat Ragusii et non habitat Cathari
secundum statutum Cathari neque in locis I. d. d. Venetiarum iuxta tenorem
literarum ducalium. Ideo nos, comes et capitaneus et dicti officiales dictos caratos
duos tamquem pro deforis comune confiscamus donec venerit habitatum Catari
aut in locis I. d. dominum Venetiarum, iuxta tenorem statutorum Catari et ipsarum
literarum ducalium.13

Vigessima prima pars partis Inferioris zupe. Que venit in partem Sergio
Basilii et socis.

Aliam medietatem dicti carati habuit Matheus Lanca. Que medietas
postea data fuit filiabus Base Dragonis per cartam notarii scriptam in 1378. in
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dicta prima die 06. februario. Quibus filiabus Base Dragonis successerut Rade
et Granisa-Granussa, uxor ser Nicolai Bolice. Cui Rade pro medietate dicte
medietatis scilicet pro quarto uno successit ser Lodovicus ser Nicolai de Bolica
filius suus. Et ideo nos, comes et capitaneos et dicti officiales, dicto Ludovico
dictum quartum dicti carati legiptimamus, affirmamus et approbamus.

Aliam medietatem dicte medietatis dicti carati scilicet quartum unum
spectantem dicte Granusse supra scripte. Quia habitat Antibari non (nec) Catari
secundam statuta Catari neque in locis I.d. Domini venetiarum iuxta tenorem
literarum ducalium tamquam pro deforis in comune confiscamus secundam
ipsam statutorum Catari ut supra.14

Undecima pars partis Inferioris zupe que venit in partem filiis Nicolai
Dabronis scilicet Paulo et Johanni et socis.

Dicto vero Johanni palia medietate dictorum sex caratorum scilicet pro
caratis tribus successit Nicolaus filius suus. Cui Nicolao successerunt per
medietatem Franusa et Jelusa sorores et filie dicti Nicolai.Cui Franuse pro
medietate dictorum caratorum trium scilicet pro carato uno cum dimidio
succesit Granussa uxor Mathei Palme et filia dicte Franuse. Cui Granusse quia
obiit sine heredibus successit Granussa filia Jeluse sororis dicte Franuse. Nec
mirani cum Rade. Filia dicte Jelusse et mater ser Lodovici de Bolica obiit ante
quem Granussa filia dicte Franusse. Et ideo nos comes et capitaneos et dicti
oficiales dictum medietatem dictorum trium caratorum scilicet caratorum unum
cum dimidio dicte Granusse legiptima. Sed quia dicta Granusa non habitat
Catari secundam satuti Cahari silicet Antibari neque in locis .I. .d. .d.
Venetiarum iuxta tenorem literarum ducalium dictum caratum unum cum
dimidio tamque pro deforis in comune confiscamus secundam tenore statutorum
Catari et ipsarum literarum ducaliam.

Jelusse vero pro dicte alia medietete dictorum trium caratorum scilicet
pro carato uno cum dimidio successerunt Granussa condam ser Nikole Bolice et
Rade uxor condam ser Nixe Junii Bolice sororis et filie dicte done Jelusse per
medietatem inter se. Et cui dicta Granusa habitat Antibari et non Catari secundam
statuti Catari neque in locis .I. .d. .dominum. Venetiarum iuxta tenorem literarum
ducalium tenorem et (continentem?) tamquam pro deforis nos ideo comes et
capitaneos dicti officiales ideo in comune confiscamus vigore dictorum statutorum
Cathari et ipsraum literarum ducalium medietatem ipsam dicta caratum unum
cum dimidio scilicet quaratos tres spectantes et pertinentes dicte Granusse.15
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Превод:

Пети део дела у Горњој жупи (Грбљу) који држи (има) Лука Баска
и другови.

А поменутог покојног Лампра наслеђују присутни Никола,
Марин, Иван и Трифун, браћа и синови реченог Лампра И пошто поменути
Никола и Марин живе у Падови, ми, кнез и капетан и поменути службеници,
на основу поменутих (дуждевих) повеља признајемо, потврђујемо и одобра -
вамо, од осталих три карата, браћи Марину и Николи да део који им
припада износи један и по карат.

А део који припада поменутом Трифуну, трећем брату, од три
карата износи поменуту половину три горе поменута карата, а та
половина износи карат и по - јер живи у Дубровнику, на основу статута
Котора, поменутих (дуждевих) повеља, као што се горе види, ми, кнез и
капетан и поменути службеници у комуни конфискујемо и одузимамо и
сматрамо га странцем.

Тринаесети део дела у Доњој жупи (Грбљу) који држи део
Паскоје Кроксић и другови.

Иван de Slanom имао је два карата, које су после добиле његове
ћерке, а после њих добила је та два карата Ана Гисда. Поменуту Ану
наследила је Рада Гисда, њена ћерка. А пошто Рада живи у Дубровнику,
и не живи у Котору, према статуту которском, нити у местима под
млетачком влашћу, према садржају (дуждевих) повеља. Стога, ми, кнез и
капетан и поменути службеници, у општини та два карата што се
примењује као за странце изван општине конфискујемо и одузимамо, док
не дође да станује у Котору или другим местима под млетачком влашћу.
Према статуту Котора и према садржини дуждевих повеља.

Двадесет први део дела у Доњој жупи (Грбљу) који држи део
Сергије Басили и другови.

Другу половину реченог карата имао Матија Ланча. Та половина
карата после је дата ћеркама Басе Драгона-Драга према которској исправи
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из 1378. индикта првог дана о6. фебруара. Ћерке Басе Драгона наследиле
су Рада и Грануша (Гануша), жена Николе Болице. Радину половину
речене половине односно једну четвртину карата наследио је сер Лудовик
син сер Николе Болице, њен син. Стога ми, кнез и капетан и речени
службеници, поменутом Лудовику поменуту четвртину поменутог карата
признајемо потврђујемо и одобравамо. 

Другу половину поменуте половине поменутог карата односно
четвртину, која припада поменутој Грануши, која живи у Бару а не у
Котору према статуту Котора, нити у местима под млетачком влашћу
према садржини повеља тако као за странца у општини конфискујемо
према статуту Котора као што је горе одређено.

Једанести део дела у Доњој жупи (Грбљу) који држе синови Николе
Дабро по пола Павле и Јован (Иван) и другови.

Поменутог Јован (Иван) наследио је његов син Никола половину
од поменутих шест карата то јест три карата. Николу су наследиле његове
ћерке Франуша и Јелуша по пола. Франушу је наследила њена ћерка
Грануша жена Матије Пиме по пола од речена карата три то јест карат и
по. Грануша која је умрла без наследника наследила је Грануша ћерка
Јелуше сестре речене Франуше. И не повезивати са Радом. Ћерка речене
Јелуше и мајка сер Лудовика Болице умрла је пре него Грануша ћерка
речене Франуше. Поменута Грануша живи у Бару, а не у Котору према
статуту Котора већ у местима под млетачком влашћу према садржини
повеља, такође поменути карат и по као за странце у општини конфискујемо
према статуту Котора и према садржини повеља.

Поменуту Јелушу наследиле су њене ћерке Грануша, покојног сер
Николе Болице и Рада, жена покојног сер Никше Јунија Болице по пола
за поменуту другу половину од три карата то јест карат и по. Мада поменута
Грануша живи у Бару, не у Котору према статуту Котора нити у местима
под млетачком влашћу према садржини (дуждевих) повеља. Стога ми,
кнез и капетан и поменути службеницици, као за странца у општини
конфискујемо према статуту Котора и према садржини дуждевих повеља
половину од поменута карата три то јест карат и по који припада поме -
нутој Грануши. 
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Marica Malović Đukić

DEFORIS (DE FORIS) 

IN KOTOR IN THE MIDDLE AGES (XV CENTURY)

Summary

On the basis of the data from the Statute of Kotor and Cadestral book
of Roanne (1457), we tried to explain the notion of deforis (foreigner) – when
it first appeared in Kotor and under which circumstances. Acording to a
decision of the Statute of Kotor from 1367 only the citizens of Kotor who lived
in Kotor were allowed to possess land in Grbalj, while foreigners were
prohibited from owning land in Grbalj regardless of living in the city or having
the citizenship of Kotor. However, when Kotor came under the rule of Venice
in 1420, aforementioned statutary decision was not respected and Venetian
citizens were made equal in rights with citizens of Kotor. Therefore, all
Venetian citizens who lived on the territory of the Republic of Venice could
own land in Grbalj. Those citizens of Kotor who were not living in Kotor and
in the territories under Venetian rule could not own land in Grbalj (those who
lived in Dubrovnik, Bar and other places). Their land was confiscated for the
benefit of Kotor region and they were considered foreigners (deforis).

Key Words: foreigner, Kotor, Bar, Venice, Padua, Grbalj, Dubrovnik (Ragusa).

Чланак примљен: 14. 04. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Невен ИСАИЛОВИЋ
Историјски институт
Београд

ДВЕ ЋИРИЛСКЕ ИСПРАВЕ 

ИВАНА VI (АНЖА) ФРАНКОПАНА ОМИШАНИМА*

Апстракт: Рад доноси критичко издање две ћирилске исправе из Мађарског
државног архива које је кнез Иван VI (Анж) Франкопан упутио Омишанима 1436.
године. Прва, издата 14. марта, представља потврдницу старих омишких привилегија,
закона и права, док се другом, издатом 5. децембра, потврђује да Омишани нису
дужни да плаћају више од 15 либара на име десетине сплитском архиепископу.
Обе повеље биле су део „Омишког архива“ који је доспео у Мађарски државни
архив у склопу збирке Мађарског народног музеја. Прву је, уз бројне грешке, објавио
једино Густав Венцел 1879. године, док друга уопште није била објављивана.
Поред садржаја везаног за сам правни чин, ове исправе пружају и податке који
допуњују историографска сазнања о ауктору – Ивану VI Франкопану.

Кључне речи: Омиш, Далмација, Иван VI (Aнж) Франкопан, XV век,
1436. година, десетина, привилегија, повеља, ћирилица.

Иако број сачуваних исправа које се тичу средњовековног Омиша
није занемарљив, међу њима је веома мало даровних (привилегијалних)
које су биле упућене самом граду и његовим становницима.1 У периоду
док је припадао Угарском (и у краћем периоду Босанском) краљевству,
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Омиш није био класична аутономна општина, већ лучко утврђење са
статусом града и дистрикт са одређеном самоуправом. Дуго је припадао
локалном племству из рода Качића, након тога роду Шубића Брибирских,
затим непосредно угарском краљу и његовим намесницима (хрватско-
далматинским бановима) и кастеланима, те, у последњим деценијама
уочи преласка у млетачке руке, краљевима Босне и хрватским и босанским
великашима. Омишко насеље није се развило као подграђе тврђаве, већ је
са утврђењем коегзистирало, будући да је читав тај крај био континуирано
насељен још од античког периода. Становништво се претежно бавило
пољопривредом и гусарењем, те у мањој мери трговином, а географски
положај није погодовао развитку веће комуне. Насеље на ушћу Цетине у
средњем веку није могло функционално примити више од неколико стотина
људи.2 Упркос изложеном, виђенији становници Омиша су организовали
неке институције, уживали извесна права и слободе и били су сматрани пле -
менитим људима, додуше везаним одређеним обавезама за господара града.3

О настојањима Омишана да прибаве себи привилегије сведочи и
„Омишки архив“. Овим незваничним називом означавамо збирку исправа
које су, преко збирке Мађарског народног музеја (Magyar nemzeti
múzeum), доспеле у Мађарски државни архив (Magyar országos levéltár).
Зна се да је Никола Јанковић, познати сакупљач средњовековних повеља,
своју збирку завештао поменутом музеју, али није извесно да је и ова
серија на тај начин дошла у Будимпешту. Стари фонд Q 10, сада фонд
Мађарског народног музеја, имао је више подсерија. Међутим, омишке
исправе нису припадале ниједној од њих, већ само основном фонду Q 10.4

Већина ових повеља (односно све латинске) објављена је у Дипломатичком
зборнику Тадије Смичикласа и његових настављача.5 Документ од 14.
марта 1436. доживео је само једно, и то лоше приређено, издање Густава

Невен Исаиловић

102

2 M. Ančić, Srednjovjekovni Omiš, Omiš i Poljica (ur. Ž. Domljan), Zagreb – Omiš 2006,
47–64; Н. Исаиловић, Омиш под влашћу Хрвоја Вукчића и борба за његово наслеђе,
Историјски часопис (=ИЧ) 54 (2007) 131–150.
3 Codex diplomaticusVIII (1910) 394–396; А. Cvitanić, Prilog proučavanju srednjovjekovnog
uređenja Omiša. Fragmenti Omiškog statuta, Izdanje Historijskog arhiva u Splitu 7
(1969) 129–141; Isti, Omiško statutarno uređenje, Mosorska vila 1, Omiš 1991, 145–149;
M. Ančić, Srednjovjekovni Omiš, 47–64.
4 Collectio diplomatica hungarica – A középkori Magyarország digitális levéltára,
Budapest 2008. (DVD–ROM).
5 Codex diplomaticus III (1905) 71–72; Codex diplomaticus V (1907) 105–106; Codex
diplomaticus VIII (1910) 394–396; Codex diplomaticus IX (1911) 132–133; Codex
diplomaticus XIII (1915) 402–403.



Венцела, које је у науци остало сасвим непримећено.6 Све повеље у
збирци датирају из периода од XIII до XV века и све на полеђини имају
„нумерацију“ латиничним словима и краћи регест на италијанском језику.
Наведенa слова и регести су нововековни (вероватно из раздобља између
XVI и XVIII века), али је тешко проценити да ли су их састављали Млечани
или су настали у Аустрији. Прва могућност је вероватнија, што би значило
да су се исправе налазиле у Омишу за време млетачке владавине и да су
накнадно, након 1815. када је град припао Хабсбуршкој монархији, на
непознат начин доспеле у Мађарски народни музеј. Нововековне омишке и
пољичке исправе су бројније и већином су објављене7, док се од средњо -
вековних повеља чуваних у Омишу зна само за неке преписе–преводе из
XVI века који су, у међувремену, изгубљени, попут две дипломе краља
Остоје – Радивојевићима (1408) и Качићима (око 1417).8 Од поменуте две
исправе данас су сачувани само преписи из XIX века у оквиру фонда
Макарски архив Државног архива у Задру.9

Иако је било тешко реконструисати „Омишки архив“ на основу
опширних регистара фонда Q 10 Мађарског државног архива, установили
смо да се састојао од најмање седам даровних повеља, означених словима
од A до G. Повеља под ознаком Е недостаје и њена судбина није позната.
Требало би да се ради од документу издатом између 1364. и 1436. године.
Будући да је једина позната привилегија Омишанима која се налази изван
Мађарског државног архива хрватска ћирилска исправа коју је издао кнез
Иваниш Нелипчић 3. априла, вероватно 1416. године, може бити да је њен
оригинал носио ознаку Е у датом фонду. Непотпуни латинички препис
исте из XVI века, такође на хрватском језику, објавио је Франц Миклошић

Две ћирилске исправе Ивана VI (Анжа) Франкопана Омишанима

103

6 G. Wenzel, A Szláv történeti emlékek (II), Történelmi tár 2 (1879) 416–418. Ово издање
садржи и превод на мађарски језик.
7 Погледати: A. Соловјев, Богишићева збирка омишких исправа XVI–XVIII века,
Споменик СКА 93 (1940) 1–118; M. Mišerda, Spomenici Gornjih Poljica : pisani
spomenici na području Gornjih Poljica do propasti Poljica godine 1807, Split 1981.
Већина ових докумената налазе се у Сплиту, Задру и Загребу.
8 F. Miklosich, Monumenta serbica, Viennae 1858, 385–386; E. Fermendžin, Acta
Bosnae, Zagreb 1892, 87–89, 103, 106; F. Šišić, Nekoliko isprava iz početka XV
stoljeća, Starine JAZU 39 (1938) 315–317; M. Brković, Povelja bosanskog kralja
Stjepana Ostoje iz godine 1417, Radovi FF u Zadru 26/13 (1986–87) 225–235; Isti,
Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest Makarskog primorja u XV
stoljeću, Croatica christiana periodica 21/39 (1997) 1–18.
9 Državni arhiv u Zadru, Makarski arhiv, svežanj I, Regime veneto, sveščić I (1408–1688).



у Monumenta Serbica, не наводећи, међутим, одакле га је добио.10 Уколико
се не ради о тој исправи реч може бити искључиво о документу издатом
од стране босанских власти (краља Твртка, бана Иваниша Хорвата или
херцега Хрвоја Вукчића) или од угарских власти (краља Жигмунда, бана
Николе Горјанског итд). У прилог тези да се ипак радило о Нелипчићевој
повељи говори и чињеница да је њен текст готово идентичан са текстом
привилегије коју је 1436. издао Иванишов зет Иван (Анж) Франкопан, о
чему ће речи бити касније.11

Садржај „Омишког архива“ дат је у табели ниже. Оно што је важно
поменути је да он укључује две потврде фалсификоване привилегије
краља Андрије II, начињене по моделу даровница другим далматинским
градовима – једну славонског бана Николе из 1323. (повеља А) и једну
сплитског архиепископа Андрије из 1364. (повеља D).12 У досадашњој
историографији најчешће је истицано да је првобитни фалсификат настао
у време власти Јурја II Шубића над Омишом и да је, протурен као
оригинал, оверен од званичних власти у два наврата.13 Повеља B је
оригинална исправа краља Беле IV, којом се потврђују права и повластице
племенитих Омишана. Није искључено да је и ова исправа заснована на
привилегијама из неког ранијег фалсификата, али је сасвим могуће да је
настала и спонтано, у оквиру широке даровне иницијативе поменутог
владара.14 Документ C је даровна повеља Јурја II Шубића која је
аутентична и веродостојна и најбоље осликава статус који је Омиш
уживао у XIV, па и XV веку.15 Управо су повеље А, В, C и D оне које су
начелно, мада не и експлицитно, потврђене исправом Иваниша Нелипчића
и исправом са ознаком F Ивана VI (Анжа) Франкопана, коју овде објављујемо.
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10 F. Miklosich, Monumenta serbica, 279–280, бр. CCLXIII. Миклошић наводи да
је издање приредио: ex apographo saec. XVI. Archegraphi sine dubio cyrillici:
Exempla priuilegiorum Almisse scripta illirice.
11 Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár – Mohács Előtti Gyűjtemény
(=MOL, DL) 44080; G. Wenzel, A Szláv történeti emlékek, 416–418; L. Thallóczy –
S. Barabás, Codex diplomaticus comitum de Frangepanibus I, Budapest 1910, 273
(регест).
12 Codex diplomaticus III, 71–72; Codex diplomaticus IX, 132–133; Codex
diplomaticus XIII, 402–403.
13 M. Kostrenčić, Slobode dalmatinskih gradova po tipu trogirskom, Rad JAZU 239
(1930) 128–131; G. Györffy, O kritici dalmatinskih gradskih privilegija 12. stoljeća,
Zbornik Historijskog instituta JAZU 6 (1969) 108; N. Klaić, Još jednom o tzv.
privilegijama trogirskog tipa, ИЧ 20 (1973) 86–87.
14 Codex diplomaticus V, 105–106.
15 Codex diplomaticus VIII, 394–396.



Печати су сачувани на примерцима B (златна була Беле IV) и C (црвени
воштани печат Јурја II). Примерак B има кожни омотач на коме се налази
нумерација са регестом.16

Табела: Повеље „Омишког архива“

Две ћирилске исправе Ивана VI (Анжа) Франкопана Омишанима

105

16 MOL, DL 40046, DL 40359.
17 Можда повеља Иваниша Нелипчића издата Омишанима 3. маја [1416]. Погледати
нап. бр. 10.

Редни број
Оригинална
сигнатура

MOL, DL
сигнатура

Датум Ауктор Издања

1 A DL 40430

1207 краљ Андрија II
Smičiklas, CD III,

71–72 (br. 63)

(08-09-1323)
(препис славон -
ског бана Николе)

Smičiklas, CD IX,
132–133 (br. 114)

2 B DL 40046 1258 краљ Бела IV
Smičiklas, CD V,
105–106 (br. 621)

3 C DL 40359 30-05-1315
кнез Јурај II

Шубић
Smičiklas, CD VIII,
394–396 (br. 322)

4 D DL 41593

1207 краљ Андрија II
Smičiklas, CD III,

71–72 (br. 63)

08-09-1323
славонски бан

Никола
Smičiklas, CD IX,
132–133 (br. 114)

(30-09-1364)
(препис сплитског

архиепископа
Андрије)

Smičiklas, CD XIII,
402–403 (br. 292)

5 E17 непозната непознат непознат

6 F DL 44080 14-03-1436
кнез Иван VI

(Анж) Франкопан
Wenzel, Törtenélmi
tár 2 (1879) 416–418

7 G DL 44274 05-12-1436
кнез Иван VI

(Анж) Франкопан
необјављена



*

Сачувани оригинали хрватских ћирилских исправа из средњег
века нису бројни. На основу њихове провенијенције може се наслутити
где се у јавној употреби користио народни језик и ћириличко писмо. Док
је глагољица доминирала на северу Хрватске и Далматинске краљевине
(данашњи простор Истре, Кварнера, Горског котара, Лике, Бихаћке
крајине), дотле је на њеном југу у употреби била ћирилица.18 Разни
облици ћирилског канцеларијског брзописа кориштени су дакле, осим у
Србији, Босни и Дубровнику и на средњодалматинским острвима, као и
на простору између Зрмање и Неретве. Рубно подручје доминације
глагољице, односно ћирилице у позном средњем веку била је управо
област Лучке и Одорјанске жупе (Равни котари и Буковица). Употреба
латиничког писма у народном језику није млађа од XVI века.19

Осим писма, и језик је на читавом поменутом простору био
практи чно јединствен. Не ради се старословенском, већ о претежно народном
језику који се, уз извесне дијалекатске разлике, говорио у средњовековној
Србији, Босни и Хрватској. Упоредо са латинским, и каткад италијанским,
тај је језик био у службеној употреби. Дубровник је одличан пример
тројезичности где је сваки језик, уз извесна одступања, био везан за
одређену форму или тип документа. Тако су записници већа и суда вођени
углавном на латинском, наредбе и упутства писана најчешће на итали -
јанском, док су тестаменти (у оригиналу) и повеље за домаће потребе и
за потребе суседних словенских држава састављани претежно на народном
(словенском) језику.20 На основу података из повеља краља Твртка I
Котроманића Шибенчанима и Брачанима (1390), може се закључити да
су и ове комуне користиле народни језик будући да су му своје заклетве
послале у два примерка од којих је један био на књижевном (латинском),
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18 Најкомплетнији, али не и потпун зборник глагољских и ћирилских исправа насталих
у хрватским земљама је Đ. Šurmin, Hrvatski spomenici. Sveska I (od godine 1100–
1499.), Zagreb 1898.
19 Погледати: П. Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд 19903, 145–146, 171–179,
225–227, 469; B. Zelić-Bučan, Hrvatska ćirilska pismenost : s osobitim osvrtom na
područje nekadašnje pokrajine Dalmacije, Hrvatska revija 44 (1994) 554–569; Ista,
Jezik i pisma Hrvata : rasprave i članci, Split 1997.
20 Б. Недељковић, Неколико података о нашем језику из архива Дубровачке
републике, ИЧ 29–30 (1982–1983) 101–115; E. Hercigonja, Tropismena i trojezična
kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb 1994.



а други на словенском (народном) језику.21 У краљевини Славонији,
трећој угарској круновини хрватског народа, доминација латинског језика
била је апсолутна.

Постоји свега неколико средњовековних дипломатичких докумената,
пореклом са простора краљевина Хрватске и Далмације, који су нам данас
познати на основу оригинала или сачуваних преписа.22 Највећи број истих
чува се у Фрањевачком манастиру на Трсату (кварт града Ријеке), где су
доспеле из манастира истог реда у Сењу.23 Ради се о привилегијама доде -
љеним личностима и институцијама са територије цетинског и клишког
кнештва, вероватно првобитно похрањеним у цркви св. Марије у Цетини
под Сињем.24 Све су из XV века и, по свему судећи, пренете су у Сењ у
време турске најезде. Ауктори су господари цетинског кнештва из родова
Нелипчића, Франкопана, Таловаца и Шпиранчића.25 Путем преписа је
сачувана већ помињана повеља Иваниша Нелипчића Омишанима, као и
исправа омишких кастелана из 1415.26 Акт Сплитског каптола из 1410.
објавила је Бенедикта Зелић-Бучан.27 Оригинална ћирилска исправа
хрватског бана Дамјана из 1473. упућена Дубровчанима чува се у збирци
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21 Codex diplomaticus XVII (1981) 298, 307. У Твртковим повељама Сплиту и Трогиру,
сачуваним додуше у преписима, ћирилске повеље дарованих комуна се не
помињу. Погледати: Arhiv HAZU, Lucius XX–12, sv. VII, f. 110–113; S. Ljubić,
Listine o odnošajih između južnoga slavenstva i Mletačke republike (даље: Listine)
IV, Zagreb 1874, 280–282.
22 Ако не рачунамо натписе, као ни простор Дубровника, Зете и Босне, Шурмин
је објавио укупно 11 хрватских ћирилских исправа и указао на постојање још
једне, позивајући се на Ивана Луцића (реч је о млетачкој исправи Трогиру с
почетка XIV века). То су Поваљска листина са Брача из 1250, препис исправе
омишких кастелана из 1415, осам исправа из архива на Трсату из XV века и један
акт Лучког стола из 1492. године (Đ. Šurmin, Hrvatski spomenici, 6–9, 80, 115–116,
136, 138–139, 156, 164–165, 213, 246, 280, 361–362, 432–435).
23 Š. Jurić, Neobjavljena listina cetinskog kneza Ivana Nelipića, Arhivski vjesnik 19–
20 (1976–1977) 235.
24 Погледати и: I. Botica, Franjevački samostan i crkva sv. Marije u podgrađu Cetini
pod Sinjem (primjer povijesnog diskontinuiteta), Povijesni prilozi 38 (2010) 9–29.
25 R. Lopašić, Hrvatski urbari. Svezak I, Zagreb 1894, 8–12; Đ. Šurmin, Hrvatski
spomenici, 136, 138–139, 156, 164–165, 213, 246, 280, 432–435; K. Kužić, Plemići
s područja župe Zmina u srednjem vijeku, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti
HAZU 17 (1999) 9.
26 F. Miklosich, Monumenta serbica, 279–280; Đ. Šurmin, Hrvatski spomenici, 115–116.
27 B. Zelić-Bučan, Bosančica u srednjoj Dalmaciji (dodatak Izdanju Historijskog arhiva
u Splitu 3), Split 1961, 9–10, tabla 8.



Miscellanea (Massa Negrini) Државног архива у Дубровнику.28 Овој краткој
листи од 14 докумената могу се сада прикључити и две повеље из
„Омишког архива“. Наравно, постоје бројни помени других исправа на
народном језику, као и њихови преводи. Међутим, осим што се то може
наслутити на основу територије на којима су издаване, никада није
навођено да ли су писане глагољицом или ћирилицом. Такве спецификације
у XIV и XV веку нису ни постојале. Нема сумње да су ћирилске, као и у
већој мери сачуване глаголске, исправе биле значајно бројније од њиховог
данашњег стања, али је извесно и да је, због традиције и потреба централних
угарских власти, већи део јавне преписке био на латинском језику. Доку -
менти на народном језику издавани су домаћим дестинатарима и за
локалне потребе.29

Предмет нашег рада није палеографија нити историја писма, па
нећемо улазити у расправе о пореклу и типу ћирилице коју сусрећемо у
повељама „Омишког архива“. Треба само напоменути да се ради о
канцеларијском брзопису.30 Поједини аутори називају га и босан(ч)ицом
јер је слична минускула и у наредним вековима доминирала у Босни и
Далмацији. У основи, ради се о варијанти истог писма какво је коришћено
и на простору Србије, Босне и Дубровника, уз неке локалне и писарске
специфичности.31 Пошто су два анализирана документа писала двојица
писара, и међу њима постоје одређене, мада не одвећ значајне палеографске
разлике. Oдлика не само омишких, већ и апсолутне већине хрватских
ћири лских докумената из позног средњег века је да су писани икавским
наречјем које је било доминатно у Далмацији (без Дубровника) и у Босни.32
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28 А. Вучетић, Споменици српски, Срђ 5 (1906) 558–559, 608; V. Foretić, Povijest
Dubrovnika do 1808. I, Zagreb 1980, 294–295, 356.
29 B. Zelić-Bučan, Jezik i pisma Hrvata, passim.
30 П. Ђорђић, Историја српске ћирилице, 145–179, 225–227, 469.
31 B. Zelić-Bučan, Bosančica u srednjoj Dalmaciji, 1–32, table 1–30; Ista,
Bosančica – poljičko narodno pismo, Poljički zbornik I, Zagreb 1968, 143–152;
Ista, Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, Split 2000; T. Raukar, O
nekim problemima razvitka ćirilske minuskule („bosančice“), Historijski zbornik
19–20 (1966–1967) 485–489; Isti, O problemu bosančice u našoj historiografiji,
Radovi Muzeja grada Zenice III, Zenica 1973, 103–144. Српски филолози
сматрају да је ћирилски брзопис пренет у Хрватску и Далмацију за време
босанске власти над тим простором, а хрватски да су га увели Фрањевци и то
прво у Цетинско и Клишко кнештво.
32 Дубровчани су говорили (и)јекавицом.



*

Иван VI (Анж) био је најстарији син кнеза и бана (oд 1426) Николе
IV Франкопана, једног од најмоћнијих хрватских великаша с краја XIV и
почетка XV века. Франкопани су господарили пространим областима
данашње Лике, Кордуна и Горског котара.33 Низом споразума са породи -
цом Нелипчића, који су укључивали прво савезништво (1406), а затим и
веридбу (1411) и брак (1416) Николиног првенца Анжа и Катарине,
старије ћерке цетинско-клишког кнеза Иваниша Нелипчића, Франкопани
су ширили свој утицај и на простор јужне Хрватске тј. данашње
Далмације.34 Сам кнез Иваниш, који није имао мушких потомака, наводно
је издејствовао дозволу краља Жигмунда да га наследи Катарина (1412)35,
а до своје смрти (1435) био је више пута присиљен да делове својих
поседа залаже како би од ћерке и зета добио новац, будући да су га ратови
са Млечанима финансијски исцрпли.36 Баштина Нелипчића била је веома
пространа и ширила се са временом. Кнез Иваниш је почео каријеру као
цетински кнез, да би је завршио као кнез Цетине, Клиса, Раме и Омиша
и господар више дистриката на простору између реке Зрмање и жупа
Радобиље и Имоте (Одорја, Опромиња, Посушја, Огорја итд.). Држао је
утврђења Омиш, Клис, Прозор, Кључ, Камичац, Звониград, Травник,
Чачвину и друга. Стога је наслеђивање његових поседа морало довести до
већих сукоба који су убрзо правазишли локалне размере.37
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33 V. Klaić, Ime i porijeklo Frankapana, Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva
(=VHAD) n.s. 4 (1899/1900) 1–20; Isti, Krčki knezovi Frankapani I – od najstarijih
vremena do gubitka otoka Krka (od 1118. do god. 1480), Zagreb 1901.
34 V. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, 196, 200–201, 204, 206–207; L. Thallóczy – S.
Barabás, CD Frangepanibus I, 145–146, 161–169.
35 MOL, DL 7327, DL 38508, DL 107996. Документ је до сада објављен само у
регестима: R. Lopašić, Spomenici tržačkih Frankopana, Starine JAZU 25 (1892) 322;
R. Lopašić, Hrvatski urbari, 4–5; F. Šišić, Iz arkiva u Željeznom, Vjesnik kraljevskog
hrv-slav-dalm. Zemaljskog arkiva 7 (1905) 170. Ова Жигмундова даровница спорне
је аутентичности, јер облици у којима је сачувана, као и сам садржај указују на
могућност да се ради о нешто познијем фалсификату.
36 L. Thallóczy – S. Barabás, CD Frangepanibus I, 189–198, 200–209, 211–215, 225–
231, 240–246, 249–256. Могуће је и да су ови залози били фиктивни, како би
Катарина, на посредан начин, задржала породичне поседе.
37 O Иванишу Нелипчићу и његовој области погледати: V. Klaić, Rodoslovje knezova
Nelipića od plemena Svačić. Genealogijska studija, VHAD n.s. 3 (1898) 1–18; М.
Шуњић, Венеција и посљедњи босански краљеви (1420–1463), Херцеговина 4 (1984)



Смрти Николе IV Франкопана (1432) и Иваниша Нелипчића (1435)
довеле су њихове заједничке наследнике у деликатан положај. Иван VI
(Анж), који је младост провео у служби скандинавског краља Ерика
Померанског, вратио се у своју земљу да, заједно са братом Стјепаном,
преузме банску част у Далмацији и Хрватској, а затим и целокупно кнештво
Нелипчића.38 Бројни синови Николе IV нису делили очево имање све до
1449. и сваки од њих је носио пуну титулу кнеза Крка, Сења и Модруша.
Наследство Франкопана није било спорно, као ни пренос банске части на
двојицу Николиних синова (прво у својству управитеља баната, а затим и
званично). Међутим, спорови са краљем Жигмундом избили су прво због
сукоба браће Франкопана са кнежевима Зринским око града Слуња који је
био заложен Павлу Зринском до исплате 1800 дуката, али су га Николини
синови на силу заузели. Крупнији сукоб са краљем изазвало је наслеђе
Нелипчића. Под утицајем својих старих (кнежеви Цељски) и нових
миљеника (браћа Таловци), Жигмунд је затражио да поседи покојног кнеза
Иваниша пређу на круну због изумирања мушке линије, што би могао бити
додатни доказ да је даровница из 1412. била фалси фикат.39 Када се кнез
Анж оглушио о то наређење почетком 1436, смењен је са банског положаја
и проглашен одметником. Матко Таловац, тада славонски бан, покренуо је
на њега велики поход у коме је постигао знатне успехе, али су они, чини се,
делимично поништени након повлачења његове војске.40

Невен Исаиловић

110

82–83, 89; Š. Jurić, Neobjavljena listina cetinskog kneza Ivana Nelipića, Arhivski
vjesnik 19–20 (1976–1977) 233–236; Д. Ловреновић, Цетински кнез Иваниш
Нелипчић у политичким превирањима у Далмацији крајем XIV и током првих
деценија XV стољећа, Прилози Института за историју у Сарајеву XXI/22 (1986)
199–220; P. Živković, Ivaniš Nelipić između Mletačke republike i bosanskog kralja
Tvrtka II. Tvrtkovića, Radovi FF u Zadru 27/14 (1987–88) 151–170; A. Birin, Knez
Nelipac i hrvatski velikaški rod Nelipčića, Zagreb 2006, passim, нарочито 91–156
(докторска дисертација у рукопису); Isti, Cetinski knez Ivaniš Nelipčić – ban naših
kraljevstava Dalmacije i Hrvatske, Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje
Šanjeka, Zagreb 2009, 289–302.
38 V. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, 218–225; M. Ibler, Putovanje skandinavskog kralja
Erika VII. Pomeranskog kroz Hrvatsku 1424. –1425, Anali Dubrovnik 39 (2001) 121–132.
39 V. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, 219–225; P. Rokai, Poslednje godine balkanske
politike kralja Žigmunda (1435–1437), Годишњак ФФ у Новом Саду 12/1 (1969)
95–97; A. Birin, Knez Nelipac, 125.
40 J. Gelcich – L. Thallóczy, Diplomatarium relationum reipublicae Ragusanae cum
regno Hungariae (= Dipl. Rag.), Budapest 1887, 399–402; V. Klaić, Krčki knezovi
Frankapani, 225–226; P. Rokai, Poslednje godine, 97; V. Klaić, Povijest Hrvata III,
Zagreb 19803, 155–160.



Управо уочи тог похода, кнез Анж је, вероватно да би збио редове
својих присталица и поданика, издао барем две, а вероватно и више
повеља. Како је Венцелово издање исправе од 14. марта 1436. прошло
потпуно незапажено41, у јужнословенској историографији се, до сада,
једино помињала потврда права и слобода Власима Цетинског кнештва.
Она је издата у Клису 18. марта тј. четири дана након анализиране повеље
Омишанима.42 Могуће је да су Омишани и раније подносили Нелипчићеву
привилегију на потврду, али је сада у живом интересу кнеза Анжа било
да потврдницу и званично изда. Иако је део повеље на коме стоји место
издања исправе оштећен, чини се да се и овде ради о Клису43, који је као
моћно утврђење недалеко од Сплита био погодно место за кнежев боравак
у ишчекивању напада на његове области. Будући да је Анж тада био у
добрим односима са Млечанима и са породицом Косача, могао је да
рачуна на извесну помоћ са тих страна, али се првенствено морао
ослањати на своје људе који су много ризиковали сарадњом са њим.44

Супротстављајући се краљевој вољи, они су се практично сврставали уз
непријатеље Угарске. 

Сама Анжова привилегија Омишанима, изузев у формулама
интитулације и датума, практично је дословце преписана из повеље
Иваниша Нелипчића од 3. маја [1416]. године.45 Стога сматрамо да су
„урно стање“ и „минућа вримена немирна“ одраз ранијих прилика, из
времена последњих година власти Хрвоја Вукчића или првих година
владавине Нелипчића над градом. Ниједна нова одредба (слобода, право
или било каква друга појединост) није унета у повељу. Приметно је да се,
иако је нешто пре тога смењен, Анж још увек назива далматинско-
хрватским баном. Том титулом дичио се до краја живота.

Након неуспешног пролећног и летњег рата са Таловцима,
деловало је као да се Иван VI на јесен опоравио. Чак се верује да је
повратио Сињ који је, по свему судећи, био пао у руке непријатеља.
Међутим, његов крај је био близу. Последњи до сада познати документ
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41 G. Wenzel, A Szláv történeti emlékek, 416–418.
42 R. Lopašić, Bihać i Bihaćka krajina. Mjestopisne i poviestne crtice, Zagreb 1890,
296–298; Isti, Hrvatski urbari, 6–11; Đ. Šurmin, Hrvatski spomenici, 432–435.
43 Венцел наводи: ...giòi, мада на снимку повеље не разазнајемо ништа слично.
Погледати: G. Wenzel, A Szláv történeti emlékek, 417.
44 Dipl. Rag., 399–402; V. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, 224–226; С. Ћирковић,
Херцег Стефан Вукчић–Косача и његово доба, Београд 1964, 21–22; P. Rokai,
Poslednje godine, 96–97.
45 F. Miklosich, Monumenta serbica, 279–280.



издао је у Клису 31. октобра 1436, док се као жив последњи пут помиње
у препоруци Млечана од 19. децембра.46 Већ 29. јануара 1437. зна се да је
мртав и да су његова удовица и син, признајући пораз, предали Матку
Таловцу и његовој браћи све земље Нелипчића и повукли се у Рмањ
(данас Мартин Брод на ушћу Унца и Уну). Својим миљеницима Таловцима
краљ је потврдио новостечене поседе. Читав тај процес завршен је до
пролећа.47

Није познато да ли је Анж напрасно умро или је страдао у новој
офанзиви краљевих присталица. Из до сада необјављиване исправе коју
овде доносимо, сазнаје се да је Анж свакако био жив 5. децембра 1436. и
да је, на непознатој локацији, примио омишко посланство и издао му
повељу којом сведочи да је исправна тврдња Омишана да нису дужни
плаћати више од 15 либара десетине сплитском архиепископу.48 Ова
кратка исправа не доноси никакве вести о дешавањима на простору
кнештва Нелипчића тј. Анжа Франкопана. Из ње се не могу наслутити
никакве ванредне прилике. Па опет, могуће је да су Омишани управо
немирнo стање искористили како би, по што бржој процедури, добили
тражену потврду од свог кнеза, будући да им, угрожен, не би одлагао њено
издавање. Са друге стране, да је некаква офанзива била у пуном јеку и да
се рат кретао у неповољном правцу по Франкопана, тешко да би се он
бавио увек спорним питањем десетине. Ниједна изложена хипотеза није
проверива, стога што штури документ једноставно не пружа довољно
информација, већ је стриктно ограничен на правни чин. Оно што јесте важан
податак је да се Иван (Анж) још увек назива далматинско-хрватским
баном, иако је до тада морао сазнати за своју смену. Још у лето 1436. ту
дужност је на себе преузео Матко Таловац, краљев кандидат за наследника
баштине Нелипчића.49 Стога се може рећи да је, у месецима пред смрт,
Анж био у отвореној узурпацији звања и свесној побуни против краља.
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46 S. Ljubić, Listine IX, Zagreb 1890, 92–93; Đ. Šurmin, Hrvatski spomenici, 138–139;
L. Thallóczy – S. Barabás, CD Frangepanibus I, 273–274 (регест); P. Rokai, Poslednje
godine, 97; V. Klaić, Povijest Hrvata III, 160–162.
47 V. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, 226; L. Thallóczy – S. Barabás, CD Frangepanibus
I, 274–284, 286–290, 292–296, 299–300; J. Stipišić – M. Šamšalović, Isprave u arhivu
Jugoslavenske akademije (inventar) (I), Zbornik HI JAZU 2 (1959) 377–379; P. Rokai,
Poslednje godine, 97–99; V. Klaić, Povijest Hrvata III, 160–162.
48 MOL, DL 44274.
49 V. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, 225–226; P. Rokai, Poslednje godine, 97. Анж
се далматинско-хрватским баном назива у свим својим повељама из 1436. године
(14. и 18. марта, 31. октобра и 5. децембра).



Као што смо већ навели, Иван VI (Анж) Франкопан умро је
природном смрћу или погинуо између средине децембра 1436. и краја
јануара 1437.50 Извесно је да му браћа нису помогла и да су неометано
уживала своје поседе и звања. Стјепан Франкопан остао је други
далматинско-хрватски бан и током 1437. Анжова породица је пресељена,
а Таловци су запосели баштину Катарине Нелипчић и постали најмоћнији
хрватски великаши јужно од Зрмање. Омиш им је 1440. преотео њихов
дугогодишњи противник Стефан Вукчић Косача, само да би га 1444.
изгубио од Млечана.51

*

Анализирани документи из Мађарског државног архива налазе се
у фонду Мађарског народног музеја (Magyar nemzeti múzeumi törzsanyag
– Q 10) у оквиру велике Предмохачке збирке (Mohács Előtti Gyűjtemény)
и носе сигнатуре DL 44080 (исправа бр. 1) и DL 44274 (исправа бр. 2).
Обе повеље су писане на пергаменту, који је спреда беличаст, а на
полеђини жућкаст, и биле су снабдевене висећим печатима Ивана (Анжа)
Франкопана који, међутим, данас нису сачувани.52

Исправа бр. 1 широка је око 39 цм, а дугачка око 24 цм. Била је
пресавијена два пута по ширини (доњи превој формирао је плику) и три
пута по дужини. На повељи су начињена четири прореза за врпцу чији је
део, жуто-црвене боје, још увек сачуван. Видљиви су и трагови маргина
и помоћних линија. Око средишњег уздужног прегиба повеља је претрпела
извесна оштећења због којих је изгубљен део текста. Није познато како су
ова оштећења настала, али чини се да су резултат деловања влаге или
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50 Вјекослав Клаић наводи да је у једном часопису (Annuario Dalmatico II, Zara 1885,
222) објављена кривотворена повеља Анжа Франкопана рогозничким кнезовима,
датована 30. марта 1437. у Омишу и преведена с хрватског на латински. Њене
уводне формуле подсећају на овде анализирана документа, па је могуће да је
фалсификатор располагао аутентичним предлошком. Погледати: V. Klaić, Krčki
knezovi Frankapani, 331, nap. br. 182.
51 V. Klaić, Krčki knezovi Frankapani, 226–227; L. Thallóczy – S. Barabás, CD
Frangepanibus I, 274–284, 286–290, 292–296, 299–300; P. Rokai, Poslednje godine,
97–99; V. Klaić, Povijest Hrvata III, 161–162, 237–242; M. Ančić, Pojasevi i druge
dragocjenosti u kasnosrednjovjekovnim obiteljskim riznicama, Starohrvatska prosvjeta
22 (1995) 151–160; L. Čoralić – I. Majnarić, Doba mletačke uprave, Omiš i Poljica (ur.
Ž. Domljan), Zagreb – Omiš 2006, 67–69.
52 MOL, DL 44080, DL 44274.



неког другог природног процеса, будући да се дуж њихове линије
примећује затамњење пергамента. На истом месту, слова су задебљана,
можда услед разливања мастила, а можда и свесним деловањем неког
лица како би се умањила штета настала пуцањем коже. Текст заузима само
трећину пергаментног листа (када је плика развијена) и писан је бледим
мастилом сиво-смеђе боје које постаје све блеђе како се иде према крају
текста. У горњем левом углу стоји позни запис: 1436 III. 14, док се изнад
средине текста налази латинска скраћеница од три слова коју нисмо
протумачили (чини се да су то слова YHS). На полеђини нема савремених
записа, већ постоји само словна „нумерација“ и регест из млетачког
периода, чији ће текст бити дат у оквиру издања. Поред регеста, ту је и пет
модерних штамбиља – два из Мађарског народног музеја и три из
Мађарског државног архива (са садашњом сигнатуром).53

Исправа бр. 2 широка је око 30 цм, а дугачка око 18 цм. Била је
пресавијена три пута по ширини (најдоњи превој представљао је плику)
и два пута по дужини. На повељи је начињено осам прореза за врпцу, али
ни она ни печат данас више не постоје ни у траговима. На документу су
присутна само мања оштећења и подеротине. Текст заузима око трећине
пергаментног листа (када је плика развијена) и исписан је бледоцрним
мастилом које је у навратима истакнутије, а у навратима блеђе. У две
речи, у првом и седмом реду приметна је писарска интервенција преко
већ написаног текста, по свему судећи савремена. Уместо да спорни део
текста саструже, писар је правилну реч написао преко погрешне, дебљим
потезима пера. У горњем левом углу стоји позни запис графитном оловком
који гласи: 1439. XII / 7 и који не одговара датуму издавања повеље, иако
се она управо под тим датумом води и у регистрима Мађарског државног
архива. На полеђини нема савремених записа, већ и овде постоји само
словна „нумерација“ са регестом (и погрешном годином – 1439), као и
четири модерна штамбиља – један из Мађарског народног музеја и три
из Мађарског државног архива (са садашњом сигнатуром).54

У регистрима Мађарског државног архива за исправу бр. 1 стоји
да се ради о повељи Данша Франкопана, славонског бана, издатој ћирилским
писмом. Јасно је да су погрешке настале преузимањем дела регеста на
полеђини. Такође се наводи да је документ оригиналан, писан на пергаменту
и да је од висећег печата остала само врпца. Датум је тачан. За исправу бр.
2 стоји да ју је издао Иван, далматински и хрватски бан, да се ради о
документу типа наредбе, о оригиналу писаном глагољицом (!) на пергаменту,
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53 MOL, DL 44080.
54 MOL, DL 44274.



коме недостаје првобитни висећи печат. За разлику од првог документа,
дат је и краћи регест – „повеља Ивана, далматинско-хрватског бана о
праву сплитског епископа (!) на десетину у Омишу“. Дат је погрешан
датум, и када је реч о дану и када је реч о години – као и у горњем левом
углу саме исправе наведен је 7. децембар 1439.55

*

Док је о сазнајној вредности докумената већ било речи, требало
би посветити неколико редова и дипломатичким особеностима двеју
анализираних исправа. У оба случаја ради се о једноставном формулару.
И мартовска и децембарска повеља садрже интитулацију, кратке формуле
промулгације (damo viditi; damo znati) и опште инскрипције (vsakomú
komú sé dostoi i préd koga tai list pridé; vsim i vsakomú pridý koga ový
na{ý otvorén listý pridé), експозицију, диспозицију, короборацију (i na
to im dasmo tai na{ òtvoréný list pé~atom na{im znaménan navadnim;
i na to im dasmo na{ý listý pod na{ý pé~atý pisaný) и датум. Инвокација
се у првој исправи јавља као кратка вербална и долази на крају, па има
функцију апрекације (améný), док се у другој налази на почетку и то као
симболичка (у форми крста). Обе интитулације садрже владарску
множину, али не и формулу девоције (милошћу божјом). Прва исправа
која је, као званична потврда општих повластица, свечанија садржи нешто
комплекснију диспозицију у којој се могу приметити елементи заклетве
(priäasmo...ú na{é rúké i ú na{ú obarú; i obitamo im sé na{om virom i
rotom), те (пре)поруке и наредбе трећим лицима, у овом случају аукторовим
пријатељима, као и службеницима у Омишу. Друга, краћа исправа, у
оквиру експозиције садржи и формулу петиције (prido{é prid nasý
pléméniti lúdi Omisané skazúõ}i pravi i zakoné svoé). Датум у оба
случаја садржи дан, месец и годину, док податак о месту издавања постоји
само у првој. У првој повељи хронолошки подаци су дати редоследом дан
– месец – година, а година је исписана речима, док је распоред у другој
година – дан – месец, а подаци о години су написани словима. Белешка о
писару не постоји јер је она, за разлику од босанских, за хрватске исправе
била неуобичајена.56
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55 Collectio diplomatica hungarica.
56 Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици (збирка расправа) I–II, Београд
1928–1935.



*

Текст повеља биће донет у изворном облику, без прилагођавања
великих и малих слова данашњем правопису. Са друге стране, додата је
интерпункција које у оригиналу нема, ради лакшег разумевања реченица,
као и титле над словним ознакама за бројеве. Оштећени и нечитљиви
делови исправе бр. 1 допуњени су, тамо где је било могуће, на основу
преписа повеље Иваниша Нелипчића Омишанима, будући да је њен текст
највећим делом идентичан са повељом Ивана (Анжа) Франкопана. Тамо
где је и поменути препис био непотпун, остављене су лакуне, док су у
фуснотама предложена могућа решења. Поређења нашег са Венцеловим
издањем прве исправе неће бити, будући да је мађарски историчар правио
бројне грешке (ч је редовно читао као шт и слично), а ниједно од његових
понуђених решења за лакуне није уверљиво јер није користио повељу
Иваниша Нелипчића Омишанима као предложак.57
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Исправа бр. 1 (Клис, 14. март 1436)

Транскрипција:

Mi Han` Fran`apan Kr~ki, Sénski, Modrú{ki, Cétinski, Kli{ki,
Omi{ki i pro~aäa knéz, Dalmacié i Hrývat ban, damo viditi vsakomú |2|
komú sé dostoi i préd koga tai list pridé da, razúmiv{é i razúvidiv{é
mi névolú i úrno58 stanié pléménitih lõdi Olmi{an ki sú imili |3| i
trýpili va va minú}a vriména némirna, hotiõ}i hoti (!) nim { toga nikú
pomo} i polaðinú ú~initi kaò da bi oni mogli opét |4| pristati na
prývomú svomú dobrú stanõ, priäasmo oné pléménité lõdi Olmi{ané vsé
varocé59 ú na{é rúké i ú na{ú obarú sa vsimý |5| nih dobrom i blagom i
obitamo im sé na{om virom i rotom kako da ih ho}émo údrý`ati i
hraniti ú nih starih zakonih i ú pravdahý |6| navadnih ú kih sú stali za
starih Kralév i gospodé i onako ka<ko im sé> údrý`i ú nih starih listih
i priviléäih i da ih tvrýdimo ú vsih |7| nih iminäah i kotarih, kako sú
do sélé stali, i da im i da im (!) né<}émo ni>édné novðiné ni niédnoga
novoga brézzakonäa ú~initi ni postaviti, |8| pa~é ih ho}émo pomagati i
braniti súprotiv vsakomú o<nomúi ko> bi im hotil niko brézzakonié ili
húdo ú~initi to ða mi búdémo |9| mo}i i da sé né boé òt nas ni od na{ih
lõdi niédné zavér<ticé ni nié>dnoga húda. Zato prosimo vsakoga na{éga
priäatéla da ih ima |10| préporú~éné, a slúgam, ka{télanom, kné`akom60 i
vsakim <o.......61 na{>im Olmi{imim (!), sadanim i vsim naprida
búdú}im, zapovidamo |11| vélé tvrýdo po tom na{ém òtvorénom listú da
ih nima<té .....>ti <da ih> imaté pomagati i braniti súprotiv vsakomú
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58 Реч урно је у вези са орно и означава будно, спремно, али и ванредно, немирно
стање. У овом случају, ради се о последњем значењу. V. Mažuranić, Prinosi za
hrvatski pravno-povijesni rječnik, Zagreb 1908–1922, 838, 1507–1508.
59 Непозната реч. Морала би имати везе или са глаголом варовати (чувати,
пазити) или, вероватније за именицама вар и варош (град, варош). Можда би
могла означавати варошане. Погледати: Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних
старина српских I, Биоград 1863, 102; V. Mažuranić, Prinosi, 1543; 
60 Према Петру Скоку, кнежак је у XV веку назив за кнежевог пандура у
Дубровнику. Владимир Мажуранић наводи да реч кнеж означава придев именице
кнез. Погледати: V. Mažuranić, Prinosi, 516; P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga
ili srpskoga jezika II, Zagreb 1972, 108.
61 Могуће је да је овде стајало oficialom.



gdo (!) bi imý |12| hotil húdo ko ú~initi i da ih nimaté úsilovati ni
<niédné z>avérticé ili brézakonäa nad nimi ú~initi da da (!) ih imaté na
púni |13| i svrý{éno údrý`ati ú nih pravdah i ú zakonih nih sta<ri>h kako
<smo> zgora rékli ú tom listú. I na to im dasmo tai na{ òtvoréný |14|
list pé~atom na{im znaménan navadnim. Pisan na <K>lissi ~étvérti na
désté dan miséca mar~a pod liti g[ospo]dnimi tisú} i ~étirasta |15| o i
tridését i {ésto l[i]to. Améný.

На полеђини:

14. marzo 1436.
Privilеggio illirico di Dans Frangipano di Kеrca, Segna, Modrussa, Cеtina,
Clissa, Almissa еtc. co(nte) : di Dalma(zia) е bano di Slavonia con cui ricеve
in dadizionе li Almissani, confеrma la concеssioni degli altri Re е li privilеggi.
F
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Превод:

Ми Анж Франкопан кнез крчки, сењски, модрушки, цетински, клишки,
омишки итд, бан Далмације и Хрвата, дајемо на знање свакоме кога се тиче
и пред кога дође овај отворени лист да, разумевши и увидевши невољу и
напето стање племенитих људи Омишана које су имали и трпели у ова
минула немирна времена, те хотећи им зато извесну помоћ и повластицу
учинити како би они опет могли да се врате у првобитно добро стање,
примисмо све те племените људе Омишане [варошане] у наше руке и у
нашу заштиту са свим њиховим добрима и благом и заклињемо им се
својом вером и заклетвом да ћемо их задржати и сачувати у њиховим
старим законима и обичајним правима која су уживали за време ранијих
краљева и господе, онако како стоји у њиховим старим повељама и
привилегијама и да ћемо их потврдити у свим њиховим имањима и
котарима, као што је било до сада, и да им нећемо учинити ни установити
никакве новштине нити било кога новог безакоња, већ да ћемо их помагати
и бранити против свакога ко би им желео учинити неко безакоње или зло,
колико будемо могли, и да се стога не боје никакве сметње и ниједнога зла
ни од нас ни од наших људи. Зато молимо сваког нашег пријатеља да их
има за препоручене, а слугама, кастеланима, кнежацима и свим другим
нашим омишким ‹службеницима› садашњим и будућим чврсто заповедамо
по овом нашем отвореном листу да их немају ‹узнемиравати› већ да их
имају помагати и бранити против свакога ко би им хтео учинити неко зло
и да их немају злостављати нити им чинити сметње или безакоња, већ да
их имају потпуно и у целости задржати у њиховим правима и старим
законима како смо горе навели у овоме листу. И стога им дасмо овај наш
отворени лист, оверен нашим уобичајеним печатом, писан на Клису,
четрнаестог дана месеца марта, лета господњег 1436. Амин.

На полеђини:

14. март 1436.
Илирска62 привилегија Анжа Франкопана кнеза Крка, Сења, Модруша,
Цетине, Клиса, Омиша итд, бана Далмације и Славоније којом прима у
заштиту Омишане, потврђује даровнице и привилегије других краљева.
Ф
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Исправа бр. 2  (5. децембар 1436)

Транскрипција:

† Mi baný An`ý, knézý kr~ki, modrú{ki i céitinski (!) i kli{ki, baný
Dalma|2|cié i Hrvat i vé}é, damo znati vsim i vsakomú pridý koga ový
na{ý |3| otvorén listý pridé, da prido{é prid nasý pléméniti lúdi
Omisané |4| skazúõ}i pravi i zakoné svoé méú kimi govoré}i, kroz désétinú
kú daõ |5| arhibiskúpú, da nisú vé}é dú`ni négo libar63 péti na désté
désétiné. |6| I mi to izvidivi{é po nih tvräavah i po pléménitih lúdéh
osidnici|7|hý64 i mi to obna{atý{é isto da é to nih stari navadni
doh|8|odaký ò(d) té isté zgora ré~éné désétiné. I ú tom ih potvardismo i
na to im |9| dasmo na{ý listý pod na{ý pé~atý pisaný na liti g(ospod)nih
~÷ i ú÷ l÷ œ÷ |10| lito na daný péti miséca déktébra.

На полеђини:

A di 5’ Xbre 1439. (!) Illiricо Privileggio dal Bano Hans Conte di Kerca,
Modrussa, Cettina e Clissa, Bano di Dalmazia e Slavonia etc. che prescrive
agli Almissani corrisponder al monsignor arcivescovo di Spalato libri 15’ a
conto di Decima.        
G
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63 Либра (литра, фунта) је мера за тежину, коришћена и као новчани износ. Маса и
вредност либре се разликовала од места до места, као и по типу. Није сасвим
јасно да ли се овде ради о 15 либри племенитог метала (према сплитским мерама,
више од 6 кг) или о новцу у датом износу (у Сплиту 1350, иначе 1080 солда).
Погледати: V. Mažuranić, Prinosi, 590; Z. Herkov, Građa za financijsko-pravni
rječnik feudalne epohe Hrvatske II, Zagreb 1956, 80–87; М. Влајинац, Речник наших
старих мера у току векова III, Београд 1968, 525–532; Лексикон српског средњег
века (ур. Р. Михаљчић – С. Ћирковић), 394 (С. Ћирковић).
64 Оседници су укућани или суседи (сумеђници), они који живе заједно са неким
или поред неког. На ову реч обично наилазимо када је реч о колективној
одговорности или о сведочењима пред судом ради давања гаранција. Ђ. Даничић,
Рјечник II, Биоград 1863, 243; V. Mažuranić, Prinosi, 845.
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Превод:

Ми бан Анж, кнез крчки, модрушки и цетински и клишки, бан Далмације
и Хрвата итд. дајемо на знање свима и свакоме пред кога дође овај наш
отворени лист да су пред нас дошли племенити људи Омишани истичући
своја права и законе међу које спада и то да нису дужни да дају десетину
већу од 15 либара архиепископу. И ми смо то проверили према њиховим
тврдњама и преко племенитих људи оседника, те смо такође утврдили да
је то њихов стари и уобичајени доходак на име горе поменуте десетине.
И у томе смо их потврдили, због чега смо им издали овај наш лист са
нашим печатом, писан лета господњег 1436. на пети дан месеца децембра.

На полеђини:

На дан 5. децембра 1439. (!) Илирска привилегија бана Анжа, кнеза Крка,
Модруша, Цетине и Клисе, бана Далмације и Славоније коју је саставио
Омишанима, у вези са господином архиепископом Сплита и са 15 либара
на име десетине.
Г
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Neven Isailović

TWO CYRILLIC CHARTERS OF IVAN VI (ANŽ) FRANKOPAN

ISSUED TO THE CITIZENS OF OMIŠ

Summary

The article is a critical edition of two cyrillic charters from the National
Archives of Hungary issued by count (knez) Ivan VI (Anž) Frankopan to the
citizens of Omiš in 1436. The first, issued on March 14, represents the
confirmation of old privileges, laws and rights of Omiš, while the other, issued
on December 5, confirms that the citizens of the aforementioned town are not
obliged to pay more than 15 pounds (libras) of tithe to the archibishop od Split.
Both charters were part of the „Archives of Omiš“, which was transferred to
the National Archives of Hungary as a part of the collection of the Hungarian
National Museum. The first document was published only once and with many
mistakes by Gusztáv Wenzel in 1879, whereas the second was never published
before. The paper includes not only the diplomatic analysis, trancription and
translation of the documents, but also a brief review of history of the privileges
of Omiš and cyrillic literacy in late medieval Dalmatia and Croatia. A special
section of the article is dedicated to the data from the analyzed charters that
complement the knowledge about their author – Ivan VI Frankopan. The most
important is the fact that he styled himself as the ban of Dalmatia and Croatia
until the end of his life and that he was certainly alive until December 5, 1436.

Key Words: Omiš, Dalmatia, Ivan VI (Anž) Frankopan, XV century, 1436,
tithe, privilege, charter, cyrillic alphabet.

Чланак примљен: 26. 04. 2011.
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Александар КРСТИЋ
Историјски институт
Београд

ДОКУМЕНТИ О УГАРСКИМ ПОСЕДИМА ДЕСПОТА ЂУРЂА

ДАТИМ У ЗАЛОГ ЈОВАНУ ХУЊАДИЈУ 1444. ГОДИНЕ*

Апстракт: Рад доноси критичко издање две повеље из 1506. године,
које садрже преписе аката Стонобеоградског каптола из 1445. године о увођењу
Јована Хуњадија у посед, по праву залога, градова Мункача и Ершомља (Вршца),
и вароши Сатмар, Немети, Нађбања, Дебрецин и Бесермењ, са припадајућим
властелинствима. Поменута властелинства била су више деценија у поседу
српских деспота, а Ђурађ Бранковић дао их је Јовану Хуњадију у залог након
„Дуге војне” (1443-1444) и обнове српске државе. Осим Вршца, деспот више није
успео да поврати ове поседе, које су потом држали чланови породице Хуњади.

Кључне речи: Стефан Лазаревић, Ђурађ Бранковић, Јован Хуњади, Мункач,
Сатмар, Немети, Нађбања, Дебрецин, Бесермењ, Ершомљо (Вршац).

Изасланик Беатрисе Франкопан, удовице херцега Јована Корвина,
тражио је 11. новембра 1506. године од дворског судије у Будиму преписе
неколико исправа. Документи су везани за део поседа које је деспот Ђурађ
Бранковић (1427-1456) имао у Угарској, и које је дао у залог Корвиновом
деди Јовану Хуњадију: Мункач, Сатмар, Немети, Нађбања, Дебрецин,
Бесермењ и Ершомљо (Вршац). У питању су била два акта Стонобеоградског
каптола од 18. септембра 1445. године о увођењу Јована Хуњадија у посед
добијених властелинстава и две повеље које су после споразума између
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства за просвету
и науку Средњовековне српске земље (13–15. век): политички, привредни,
друштвени и правни процеси (Ев. бр. 177029).
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српског владара и угарског губернатора Хуњадија у Смедереву 9. и 10.
маја 1450. године издали палатин Ладислав Горјански и сâм деспот Ђурађ.
Тим споразумом деспот је потврдио давање наведених поседа (осим
Вршца) у залог Хуњадију, док не исплати дуг од 155.000 златних форинти.
Пошто су ове повеље почетком 16. века биле у рукама Николе Керестурија,1

Корвинова удовица је oд канцеларије дворског судије добила њихове
преписе 16. новембра 1506. године.2 На тај начин су сачувани документи
који допуњују и проширују сазнања о сложеним односима између деспота
Ђурђа и Јована Хуњадија, као и о поседима које је српски владар имао на
територији Угарске краљевине.

Ванбрачни син угарског краља Матије (1458-1590) и унук
Јована Хуњадија, херцег Јован Корвин (1473-1504) био је од свог оца
назначен за наследника престола и обдарен бројним титулама и
поседима. Он је крајем 15. века био највећи поседник у Угарској. Иако
је после очеве смрти 1490. године као незаконити син остао без круне,
нови краљ Владислав II Јагелонц (1490-1516) потврдио је његова
огромна имања. Наследивши своју бабу, Хуњадијеву удовицу Јелисавету
Силађи, Јован Корвин је од 1484. године држао и Мункач и Дебрецин.3

Корвин је умро октобра 1504. године, па је његова удовица Беатриса
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1 Према његовим речима, повеље му је на чување дао канцелар и печујски бискуп
Ђорђе Сатмари. Није познато како су оне доспеле код канцелара. У борбама око
престола након смрти краља Матије, палатин Стефан Батори и војсковођа Павле
Кињижи победили су 4. јула 1490. године код Шарвиза Јована Корвина и његове
присталице. Корвин се осам година касније жалио како је том приликом потпуно
опљачкан, и да су све његове повеље дошле у туђе руке: F. Šišić, Rukovet
spomenika o hercegu Ivanišu Korvinu i o borbama Hrvata s Turcima (1473-1496) II,
Starine JAZU 38 (1937) 111; ИСН II, 449, нап. 12 (С. Ћирковић).
2 Документи се чувају у Мађарском државном архиву у Будимпешти – Magyar
Országos Levéltár, Collectio Antemohacsiana: DL 37602; DL 37608; DL 37609.
Повељу палатина Ладислава Горјанског од 9. 5. 1450. године издали су: L.
Thallóczy – A. Áldásy, Magyarország mellektartományainak oklevéltára II, A
Magyarorszag es Szerbia kozti összeköttetesek oklevéltara 1198-1526 (=Oklevéltár),
Budapest 1907, 159-162.
3 F. Šišić, Rukovet I, Starine JAZU 37 (1934) 200-201, 223, 291; G. Schönherr,
Hunyadi Corvin János (1473-1504), Budapest 1894; Историја српског народа
(=ИСН) II, 447-449 (С. Ћирковић); P. Engel, The Realm of St Stephen. A History
of Medieval Hungary 895-1526, London-New York 2001, 317, 333, 338, 345-346;
П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, Београд 2002, 173-175;
Hrvatski biografski leksikon 6 (I – Kel), Zagreb 2005, 135-137, s. v. Ivaniš Korvin
(B. Grgin).



Франкопан,4 вероватно због докази вања права на поседовање Мункачког
и Дебрецинског властелинства, две године касније тражила преписе
поменутих исправа.5 Да су баш ти поседи били разлог њеног интересовања
за ове акте из средине 15. века, види се и по томе што су у преписима
исправа Стонобеоградског каптола из 1506. године пренети само изве -
штаји о увођењу Хуњадија у посед Дебрецина у Бихарској, Бесермења у
Саболчкој, града Мункача и вароши Берег, Ламбертсас и Вари у Берешкој
жупанији, са припадајућим селима и селиштима. Међу актима препи -
саним 1506. године, међутим, не налазе се извештаји из 1445. годнине о
увођењу ердељског војводе у посед добара којa је истом приликом добио
у Сатмарској жупанији (Сатмар, Немети, Нађбања) и Крашовској жупанији
(Вршац), па се може оправдано претпоста вити да херцегиња тада није била
заинтересована за ова властелинства.6

Сва наведeне поседе, осим можда Вршца у Крашовској жупанији,7

добио је још деспот Стефан Лазаревић: Дебрецин, Бесермењ, Сатмар,
Нађбању, као и Фелшебању 1411. године,8 а Мункач око 1422/1423.
године.9 Поседи су након Стефанове смрти 1427. године припали његовом
сестрићу и наследнику Ђурђу Вуковићу (Бранковићу), али су му због

Документи о угарским поседима деспота Ђурђа датим у залог Јовану Хуњадију ...
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4 Беатриса је била кћи Лујзе Арагонске и кнеза Бернардина Франкопана, хрватског
великаша који је подржавао Јована Корвина у настојању да се домогне угарског
престола након смрти краља Матије. За Корвина се удала 1496. године, а после
његове и смрти сина Кристофа (1505) преудала се 1509. године за маркгрофа
Ђорђа Бранденбуршког: F. Šišić, Rukovet II, 98, 115, 151; V. Klaić, Poviest Hrvata
IV, Zagreb 19803, 251, 255, 266, 277-280; Hrvatski biografski leksikon 4 (E –Gm),
Zagreb 1998, 399, s. v. Frankapan Beatrica (P. Strčić); P. Engel, The Realm, 365; idem,
Középkori magyar genealógia, Magyar Középkori Adattár, CD-Rom, Budapest 2001,
tаb: Frangepán 2. Cetini és Modrusi ág; Hunyadi (Corvin). 
5 Дебрецин је и у јануару 1506. године припадао Беатриси Франкопан: G. Herpay,
Debrecen szabad királyi város levéltára diplomagyűjteményének regesztái, Debrecen
1916, 95-96. 
6 DL 37602.
7 Први сигуран податак о томе да је град Ершомљо био у поседу српског деспота
потиче из 1431. године: F. Pesty, Krassó vármegye története III, Budapest 1883, 340-
342; А. Крстић, Вршац у средњем веку. II део: 15. – прва половина 16 столећа,
Историјски часопис (=ИЧ) 60 (2011), у штампи.
8 L. Thallóczy – A. Áldásy, Oklevéltár, 52-57; ИСН II, 322 (С. Ћирковић).
9 Деспотов кастелан Никола Рац јавља се у Мункачу 1424. године: B. Iványi, A
római szent birodalmi széki gróf Teleki–család gyömrői levéltára, Szeged 1931, 118;
P. Engel, Magyarország világi archontológiája 1301-1457 (=Аrchontológiа) I,
Budapest 1996, 369-370.



сукоба са новим угарском краљем Владиславом I Јагелонцем (1440-1445)
одузети 1440. године, и дати другим личностима.10 Деспот Ђурађ се у лето
1441. године измирио са краљем Владиславом I и његовим присталицама,
па су му одузета властелинства била враћена. Није сигурно ни да је млади
краљ успео да реализује своје одлуке о одузимању деспотових имања,
нити да су нови власници успели да их запоседну.11

Деспот је ипак ускоро морао да ердељском војводи Јовану
Хуњадију препусти бројне поседе широм Угарске. Како би му надокнадио
ратне трошкове током „Дуге војне” са Турцима, и задобио га за склапање
мира са султаном којим је обновљена српска држава, деспот Ђурађ је у
лето 1444. године Хуњадију у залог дао Вилагошко властелинство у
Зарандској жупанији. Овај комплекс поседа деспот је добио 1439. године
од краља Алберта (1437-1439).12 Из докумената које овом приликом
објављујемо, види се да су и властелинства Мункач, Сатмар, Немети,
Нађбања (Rivuli Dominarum), Дебрецин, Бесермењ и Вршац била дата у залог
Хуњадију. Додуше, у писму палатина Ловре Хедерварија Стонобеоградском
каптолу од 2. јула 1445. године, којим се тражи да Хуњади буде уведен у
посед ових градова и вароши по праву залога, не каже се од кога их је
ердељски војвода добио. То се не помиње ни у актима овог каптола од 18.
септембра исте године, којим се извештава да је Хуњади уведен у посед
Дебрецина, Бесермења, Мункача, Берега, Ламбертсаса и Варија.13 Ипак,
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10 L. Thallóczy – A. Áldásy, Oklevéltár, 137; F. Pesty, Krassó III, 381-383; B. Radvánszky
– L. Závodszky, A Héderváry család oklevéltára I, Budapest 1909, 197-200; уп. ИСН
II, 250-251, 326-327 (М. Спремић, С. Ћирковић); М. Спремић, Деспот Ђурађ
Бранковић и његово доба, Београд 1994, 235-236, 247-248.
11 ИСН II, 327 (С. Ћирковић).
12 G. Fejér, Genus, incunabula et virtus Ioannis Corvini de Hunyad, Budae 1844, 71-
75; J. Teleki, Hunyadiak kora Magyarországon X, Pesten 1853, 159-164; ИСН II, 257,
327 (М. Спремић, С. Ћирковић); P. Engel, A szegedi eskü és a váradi béke. Adalék
az 1444. év eseménytörténetéhez, Mályusz Elemér emlékkönyv, Budapest 1984, 85; М.
Спремић, Деспот Ђурађ, 288; Ђ. Бубало, Поседи српских деспота у одбрамбеним
плановима Краљевине Угарске 1458. и 1459. године, Пад Српске деспотовине
1459. године, зборник радова, ур. М. Спремић, Београд 2011, 232.
13 DL 37602. Процедура увођења у посед неког имања, добијеног у трајно
власништво или у залог, обављана је у средњовековној Угарској по утврђеној
правној процедури, у којој су важну улогу имала „места јавне вере” (првостолни,
столни, и већи зборни каптоли, или најзначајнији манастири – конвенти). Они су
по налогу краља или палатина слали свог човека, који је са изаслаником државне
власти на лицу места, у присуству суседа и сумеђника, уводио новог власника или
држаоца у посед. Уколико би неко од суседа имао нешто против таквог правног 



у контексту претходних, али и потоњих догађаја јасно је да је наведена
властелинства Хуњадију у залог дао управо српски владар, у исто или
приближно исто време када и Вилагош. Преживевши катастрофални
пораз код Варне 10. новембра 1444. године, када је живот изгубио и млади
краљ Владислав I, Хуњади је брзо постао најутицајнија личност у
Краљевини. Пошто је у марту 1145. године уведен у посед Вилагоша, он
је 14. априла боравио у Бесермењу, где је издао повељу којом је вароши
Мункач даровао права слободног града.14 Хуњади је, дакле, и неколико
месеци пре него што је у другој половини јула и првој половини августа
1445. године званично уведен у посед деспотових градова и вароши
добијених у залог, држао наведена властелинстава у својим рукама.

Када је заробљен у Србији 1448. године, после тешког пораза
угарске војске у сукобу са Турцима на Косову пољу, Хуњади је морао
деспоту да врати Вилагош и Вршац.15 По повратку у Угарску, губернатор
је осудио деспота на конфискацију поседа, које је почео да додељује
својим присталицама. То је довело до отворених сукоба између његових
људи и деспотових службеника, па је посредовањем палатина Ладислава
Горјанског склопљен напред поменути привремени споразум између
српског владара и угарског губернатора маја 1450. године. Тврђава
Мункач и вароши Нађбања, Сатмар, Немети, Дебрецин, те поседи
Бесермењ и Дада остали су и даље у залогу код Хуњадија.16 Такво стање
у погледу наведених властелинстава потврђено је и мировним уговором
у Смедереву од 7. августа 1451. године, којим је деспот Ђурађ поново
регулисао односе са Јованом Хуњадијем.17 На тај начин су поменута
властелинства практично трајно прешла у руке Хуњадија, и деспотска
породица није више успела да их поврати. 
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чина, морао је да изрази свој протест са одговарајућим образложењем. Представници
владара и „места јавне вере” су о спроведеном поступку извештавали овлашћени
каптол или конвент, који је о томе састављао одговарајући правни акт. Уп. P.
Engel, The Realm, 122-123; П. Рокаи, Историја, 33-34.
14 A. Sas, Szabadalmas Munkács város levéltára, Munkács 1927, 10; P. Engel, A
szegedi eskü és a váradi béke, 85, 95; idem, The Realm, 287. Уп. Ђ. Бубало,
Поседи, 232.
15 K. Szabó, Az Erdélyi Muzeum eredeti oklevéleinek kivonatai (1232-1540) III,
Történelmi Tár 1890, 105; ИСН II, 327-328 (С. Ћирковић); М. Спремић, Деспот
Ђурађ, 344-345; Ђ. Бубало, Поседи, 233; А. Крстић, Вршац II.
16 L. Thallóczy – A. Áldásy, Oklevéltár, 159-162.
17 J. Teleki, Hunyadiak kora Magyarországon X, Pesten 1853, 305-312; G. Fejér,
Genus, 149-157; ИСН II, 328 (С. Ћирковић); Ђ. Бубало, Поседи, 234.



У сукобима који су се распламсали између Бранковића и Хуњадија
последњих година постојања средњовековне српске државе, на мети су
се нашли и преостали деспотски поседи у Угарској. Обавештени смо о
заплетима насталим око Бечеја и Вршца, које су хуњадијевци покушали
да изнуде од старог деспота Ђурђа после његовог заробљавања у
Купинику крајем 1455. године, а потом их заузели 1457. године.18 До лета
1458. године, када је нови угарски краљ Матија Корвин преговарао са
Ђурђевим наследницима о предаји Смедерева и Голупца у замену за
градове у Угарској, Бранковићи су остали без својих поседа на територији
Краљевине. Били су им изгледа враћени само Бечеј, Бечкерек и Вршац, уз
стављање у изглед повратка других имања (Нађбања, Мункач, Токај,
Берегсас, Сатмар, Немети, Дебрецин, Бесермењ и Дада са свим поседима
и приходима који им припадају). Због тога је протествовала краљева мајка
Јелисавета Хуњади, која је држала спорна деспотска властелинства.
Међутим, након предаје Голупца Турцима августа исте 1458. године, сви
поседи у Угарској били су одузети деспотској породици Бранковић.19

*

Овом приликом биће објављене две повеље дворског судије, грофа
Петра од Сентђурђа и Базина, издате 16. новембра 1506. године, које се у
Мађарском државном архиву у Будимпешти (Magyar Országos Levéltár), у
серији Diplomatikai levéltár чувају под истом сигнатуром DL 37602 (стара
сигнатура: Q 234/190). Оне потичу из породичног архива Хуњадија.
Колико ми је познато, повеље досад нису издаване. Обе повеље у већем
делу имају идентичан садржај. Прва повеља садржи препис повеље
Стонобеоградског каптола од 18. септембра 1445. године, о увођењу
Јована Хуњадија у посед вароши Дебрецин и Бесермењ са њима припа -
дајућим селима, пустарама и свим правима, 22. и 24. јула исте године.
Друга повеља дворског судије доноси препис повеље истог каптола,
издате истог дана, поводом увођења Хуњадија у посед града Мункача са
припадајућим селима и пустарама 5. августа, и његовог увођења у посед
вароши Берег (8. августа), Ламбертсас (11. августа) и Вари (14. августа
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18 F. Pesty, Krassó III, 406-408; Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez I/1,
Budapest 1919, 423-425; ИСН II, 304, 328-329 (М. Спремић, С. Ћирковић); М.
Спремић, Деспот Ђурађ, 471-473, 503-504; П. Рокаи, Историја, 158-159.
19 ИСН II, 329, нап. 50 (С. Ћирковић); А. Крстић, Вршац II; Ђ. Бубало, Поседи,
235-242.



1445. године). Обе каптолске исправе у првом делу садрже писмо палатина
Ловре Хедерварија од 2. јула 1445. године, са захтевом наведеном каптолу
да Хуњадија уведе у посед градова Мункача и Ершомља и вароши Сатмар,
Немети, Бања, Дебрецин и Бесермењ, који му по праву залога припадају. 

Повеље су правоугаоног облика, написане на пергаменту. Њихов
опис дајемо на основу фотографија начињених у Мађарском државном
архиву. Прва повеља је дужине 40 цм (од чега је плика око 9 цм), ширине
55,5 цм, док је друга дугачка 38,5 (од тога плика 10,5 цм), а широка 59,5
цм. Свака од повеља оверена је висећим печатом дворског судије Петра од
Сенђурђа и Базина, који виси на врпци упреденој од црвеног, зеленог и
белог свиленог конца, провученој кроз два прореза на пергаменту. На
печату од црвеног воска у чашици, пречника 9 цм на првој, и 10,3 цм на
другој повељи, налази се грб грофа Петра од Сенђурђа и Базина,20 око
кога је натпис: S[IGILLUM] COMITIS PETRI DE S[ANCTO] GEORGIO
R[=&?] DE BOZII[N] IUD[I]CIS C[U]RIE REGIE P[II?].21 Повеље су биле
пресавијене једном по дужини (не рачунајући плику) и три пута по
ширини. Текст прве повеље исписан је релативно читком хуманистиком
са великим бројем скраћеница у 42 реда, а текст друге повеље у 35 редова,
црним мастилом које је делимично избледело. Постоје горња, десна и лева
маргина, али је писар доследно поштовао само леву маргину. Први ред
обе повеље, са делом интитулације, исписан је великим украшеним
готичким словима. Прве речи трансумпта (Capitulum Ecclesie Albensis) и
прве речи диспозиције након трансумпта (Quibus exhibitis) исписане су
већим словима у односу на остали текст. У десном доњем углу обе повеље
налази се запис: Lecta cum tenore per magistrum Werbewczy. На полећини
оба документа постоје савремене забелешке са кратким регестима исправа,
и печати Мађарског државног архива са садашњом сигнатуром.

Као што је речено, обе повеље краљевог дворског судије од 16.
11. 1506. године разликују се само у трансумпту. После интитулације и
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20 Опис грба: квадрирани штит, у првом и четвртом квартиру шестокрака звезда,
у другом и трећем орао у полету; изнад штита две кациге са плаштовима; десна
кацига у челенци има круну Св. Римског царства у коју је уметнута бискупска
митра, изнад круне је паунова перјаница; на левој кациги са коронетом, у челенци
је орао. Уп. G. Csergheö, Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern der St.
Stephans-Krone, J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch IV/15,
Nürnberg 1893, s. v. Sz.-Györgyi und Bazin. 
21 Преко оба печата је залепљена бела хартија, која је делом отцепљена, тако да
су печати само делимично видљиви. Поређењем са истим печатима да другим
документима (DL 21597, 37608, 69536) било је могуће утврдити њихов изглед.



опште инскрипције, у експозицији се излаже о парници пред краљевим
судом поводом захтева Беатрисе Франкопан да добије поменуте повеље
Стонобеоградског каптола. Никола Керестури је пристао да их дâ на увид
суду, због израде њихових преписа. Затим следи препис тражених аката.
У краткој диспозицији се наводи да је дворски судија одлучио да се
начине поменути преписи и предају Беатриси Франкопан, због заштите
њених права. Након тога следи датум састављања исправе. 

Писмо палатина Ловре Хедерварија Стонобеоградском каптолу
од 2. 7. 1445. године започиње инскрипцијом, након чега долазе интитулација
и салутација. Затим се саопштава петиција Јована Хуњадија да буде
уведен у посед већ помињаних властелинстава по праву залога.
Диспозицију чини налог палатина каптолу да уведе Хуњадија у посед
заједно са једним од његових представника, чија се имена наводе, и да о
обављеном поступку буде извештен. На крају писма је датум.

Повеље Стонобеоградског каптола од 18. 9. 1445. године после
кратке интитулације и опште инскрипције са салутацијом, у експозицији
доносе препис палатиновог писма, а затим се у диспозицији детаљно
наводи како је протекло увођење ердељског војводе Јована Хуњадија у
посед речених властелинстава по праву залога. У короборацији се каже
како је исправа оверена великим висећим каптолским печатом, затим
следи формула датума са именом писара, а потом се наводе имена
каноника Стонобеоградске цркве у функцији сведока.

Коментар са топографским, просопографским и подацима о
важнијим установама биће дат у напоменама испод текста превода. 

1. Текст прве повеље 

Nos, comes Petrus comes de Sancto Georgio et de Boziin, |2| iudex curie
serenissimi principis domini Wladislai Dei gratia regis Hungarie et Bohemie
etc. ac waywoda Transsilvanus memorie commendamus, tenore presencium,
significantes quibus expedit universis, quod nobis in presentibus octavis festi
|3| beati Michaelis archangeli, unacum nonnullis dominis prelatis et baronibus
magistrisque prothonotariis et predicti Regni nobilibus sedis, scilicet iudiciarie,
prefati domini nostri regis iuratis coassessoribus, hic Bude penes prefatum
dominum |4| nostrum regem constitutis et existentis, Johannis de Bathor pro
illustre22 domina Beatrice de Frangapanibus, illustris condam domini Johannis
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Corvini, Lipthovie ducis ac Regnorum Dalmacie, Croacie et Sclavonie bani
etc. relicta, cum procuratoriis |5| literis nostris, iuxta continenciam literarum
nostrarum citatoriarum, ipsam citacionem in festo beati Martini, episcopi et
confessoris, proxime preterito hic Bude predicta coram nobis facie ad faciem
factam in se denotancium contra nobilem Nicolaum de Kerezthwr |6| proposuit
eo modo, quomodo quedam litere capituli ecclesie Albensis statutorie in pargameno
privilegialiter confecte, factum castrarum Mwnkach in de Bereg et Ersomlyo
vocatorum in Crassofew necnon opidorum Zathmar, |7| Nempthy et Banya,
alionomine Rivulidominarum, in Zathmariensis, ac Debreczen in Byhoriensis
et Bezermen appellatorum in Zabolch comitatibus, adiacencium ac pertinenciarum
ipsorum tangentes et concernentes, ipsam dominam Beatricem |8| in certa sui
parte concernentes apud prefatum Nicolaum Kerezthwry haberentur. Quas ipsa
ab eodem Nicolao Kerezthwry pro iurium suorum sustentacione in specie
rehabere vellet iure admittente. Quo audito prefatus Nicolaus |9| de Kerezthwr,
in nostram exurgendo presenciam respondit ex adverso, quod hoc bene verum
foret ut prescripte litere apud ipsum haberentur. Non tamen ipse easdem in
specie eoque eedem litere per reverendissimum dominum Georgium episcopum
|10| Ecclesie Quinqueecclesiensis cancellarum regni etc. manibus suis ad
conservandum dare et assignate fuissent, sed bene paria earundem in
transcripto literarum nostrarum eidem domine Beatrici dare promptus esset et
paratus. Et |11| mox ibidem his dictis idem Nicolaus Kerezthwry dictas literas
nobis presentavit hunc tenorem continentes: Capitulum Ecclesie Albensis
omnibus Christi fidelibus, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris
salutem in salutis |12| largitore, ad universorum noticiam harum serie volumus
pervenire, quod nos literas statutorias et introductorias viri magnifici domini
Laurencii de Hedrehwara, Regni Hungarie palatini et iudicis Comanorum, pro
parte magnifici |13| domini Johannis de Hwnyad, inter cetera wayvode
Transsilvanis, emanatas et confectas honore quo decuit recepimus in hoc verba:
Amicis suis reverendis, Capitulo Ecclesie Albensis, Laurentius de Hedrehwara,
Regni |14| Hungarie palatinus et iudex Comanorum, amiciciam paratam cum
honore. Dicitur nobis in persona magnifici Johannis de Hwnyad, inter cetera
wayvode Transsilvanis, quomodo ipse in dominium castrorum Mwnkach in de
|15| Beregh et Ersomlyo vocatorum in Crassofew, necnon opidorum Zathmar,
Nempthy et Banya, alio nomine Rivulidominarum, in Zathmariensis ac
Debreczen in Byhoriensis et Bezermen appellatarum in Zaboch comitatibus,
|16| adiacencium ac universarum possessionum et prediorum ad eadem castra
et opida spectantes et pertinentes, necnon tributorum ubilibet in eisdem exigi
solitorum, ipsum titulo pignoris concernencium legitime vellet introire, super
quo vestram |17| amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum
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mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Grisogo vel
Nicolaus de Chornawoda, aut alter Nicolaus de Isaka, vel Stephanus de Lonya,
sive Michael |18| de Wethes, an Georgius Lancz de Karyol, ceu Johannes de
Chahol, sin Ladislaus neve Georgius aut Ladislaus de Bathor, sive Ladislaus de
Told, sin alter Ladislaus de Paly, aut Georgius de Saas, vel |19| Ladislaus
Solyomy de Albews, aut Paulus de Parragh, cew Johannes de Kallo, sin
Nicolaus de Zokol, aut Michael de Docz, sive Andreas aut Pelbardus de
Balyad, aliis absentibus, homo noster de curia regia per nos |20| specialiter
transmissus, ad facies dictorum castrorum et opidorum vicinis et commetaneis
ipsorum universis inibi legitime convocatis et presentibus, accedendo
introducat prefatum dominum Johannem wayvodam in dominium eorundem
statuatque |21| eadem eidem cum cunctis possessionibus et prediis ad eadem
pertinencium universisque utilitatibus, eorundem necnon tributis ubilibet in
eisdem exigi solitis, premisso titulo pignoris possidenda, si non fuerit
contradictum. Contradictores |22| vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra
annotatum dominum Johannem wayvodam, nostram in presenciam ad
terminum competentem, racionem contradictionis eorum reddituros. Et posthec
huius modi introductionis et statucionis seriem cum |23| contradictorum et
evocatorum si qui fuerint, ac vicinorum et conmetanorum qui eidem statucioni
intererunt nominibus, termino que assignato, nobis amicabiliter rescribatis.
Datum Bude in festo Visitacionis Virginis gloriose, anno domini |24| millesimo
quadringentesimo quadragesimo quinto. Et iuxta earundem continentias,
unacum prenominato Nicolao de prescripta Isaka, homine eiusdem domini
palatini, per ipsum de curia regia ad infrascripta statucionem |25| faciendam
specialiter transmisso, nostrum hominem, videlicet honorabilem magistrum
Blasium Waswary dictum, socium et concanonicum nostrum, ad eandem
faciem nostro pro testimonio transmisimus fidedignum. Qui exinde ad nos
reversi, nobis consona voce |26| retulerunt eomodo, quomodo ipsi feria tercia,
videlicet in festo Beate Marie Magdalene proxime preterito, ac aliis diebus
aptis et sufficientibus, ad facies opidi Debreczen nominati in comitatu
Byhoriensis existenti, necnon villarum porcionumque possessionarum |27|
Halap medietatis possessionis Derechke, Zenthpetherzege et Thethethlen
appellatorum ac prediorum Zenth Janos, Zathathelek, Soma, Arakythelek,
Feghwernek, Zwcza, Balmaz, Apaeghhaz, Kwdwar, Azalas, Hwzywthe, Lek,
Zaka, Mathа, |28| Zam, Zenthelsebeth in dicto Byhoriensis, necnon
Porozloeghhaz et Demethereghhaz in de Zaboch comitatibus, adiacencium et
nominatorum vicinis et commetaneis eiusdem ac eorundem et earundem,
videlicet Johanne filio Emerici et Ladislao filio Michaelis |29| de Zepes,
Michaele, Ladislao et Petro de Zelemer, Johanne et Paulo de Parlag, Ladislao
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Zolom de Dipegh,23 Thoma, Alberto, Francisco, Johanne et Ladislao de Staar,
Ladislauo de Paly, altro Ladislao de Pochay, Luca de Marya |30| et Barnaba,
filio Chyre de Almosd. Consequente que sabbato proximo ante festum beati
Jacobi apostoli nam proxime elapso, aliisque diebus sufficientibus, ad facies
opidi Bezermen appellati in comitatu de Zaboch existentes, villarum que |31|
Dada et Zenthamyklos vocatarum ac prediorum Chegon, Zenthdemether,
Matha, Papeghhaza, Bagatha, Naghnadfenek, Salamon, Zewldhalom,
Nanaseghhaza, Moreghhaza, Megyeseghhaza, Simoneghhaza, Hethueneghhaza,
|32| Prodeghhaza, Sywldew, Kayonthelek, Wydeghaza, Bedehalma, Wrkwtha,
Simoneghhaza, Polgareghaza, Chewzeghaza, Kekwseghhaza, Porozlo,
Fewenyes, Harumaghorthobagh, Zarkwtha nominatorum ad idem pertinenciam
universorumque |33| reddituum, utilitatum et proventium eiusdem
earundemque et eorundem consimiliter vicinis et conmetaneis eiusdem ac
eorundem et earundem, videlicet Johanne de Zenthmyklos, Nicolao de Bolch,
Ladislao de Dohy, Johanne de Chahol, Michaele de Zelemer, Ladislao dicto |34|
Kamoras, Petro Dersy de predicta Zelemer, Nicolao de Thelegd et Stephano de
Boolch, inibi legittime convocatis et presentibus, accedendo introduxisset
prenominatum magnificem dominum Johannem wayvodam in dominium
eorundem ac earundem statuissetque |35| eadem opida necnon possessiones
prenominatas ac predia prescripta ad eadem pertinencium cum cunctis eorum
ac earundem utilitatibus, redditibus et proventibus quibusvis nominibus
vocitatis, eidem premisso titulo pignoris sibi inicumbente24 tenendum, |36|
possidendum et habendum, nullo contradictore apparente legitimis tamen
diebus et horis, iuxta huius Regni Hungarie consuetudinem, in faciebus
eorundem et earundem moram protraxisset, in cuius rei memoriam firmitatemque
perpetuam presentes |37| literas nostras privilegiales pendentis et autentici
sigilli nostri maioris munimine roboratas eidem duximus concedendas. Datum
per manus honorabilis viri magistri Benedicti de Boroh, lectoris ecclesie nostre
pretacte ac socii et concanonici nostri. |38| Tricesima sexta die diei
introductionis et statucionis predictarum, anno domini supradicto. Venerabili
ac honorabilibus viris dominis Nicolao Bodo electo, Emerico de Sirmio
cantore, Nicolao Barius dictis custode, Stephano de Neszmel et Georgio |39| de
Zador, decanis ecclesie nostre prefate existentibus. Quibus exhibitis et presentatis,
quia eedem litere factum ut premittitur dictorum castrorum Mwnkach et
Ersomlyo, necnon opidorum Zathmar, Nempthy et Banya, alio nomine
Rivulidominarum, |40| ac Debreczen et Bezermen ac pertinenciarum ipsorum
tangentes et concernentes, prefatam dominam Beatricem in certa sui parte

Александар Крстић

136

23 Највероватније би требало да стоји: Diosegh.
24 Правилно: incumbente.



concernentes agnoscebantur. Ideo nos tenores earundem literarum de verbo ad
verbum, sine diminucione et augmento aliquali, transscribi et |41| transsumpmi
presentibus que literis nostris privilegialibus inseri facientes, eidem domine
Beatrici iuris sui ad cautelam duximus concedentes communi iusticia suadente.
Datum Bude, predicta sexto die festi Beati Martini episcopi et confessoris, termini
scilicet prenotati. |42| Anno domini milesimo quinigentesimo sexto.

Lecta cum tenore per magistrum Werbeczy

На полеђини: 
Transsumptus ex iuditio, super statutoriis ad castra Mwnkach et Ersomlyo ac
oppidorum Zathmar Nempthy etc. spetialiter tamen pro introducione Debreczen
et Bezermen etc. pro domina Beatrice. Anno 1506. Registrata 23.

Превод прве повеље25

Ми, кнез Петар,26 кнез од Сентђурђа и од Базина, дворски судија27

најузвишенијег владара господина Владислава,28 милошћу Божијом краља
Угарске и Чешке итд, уз то и војвода Трансилваније,29 садржајем ове
исправе дајемо на знање свима онима којих се то тиче, да се у садашњој
осмини празника Светог арханђела Михаила, док смо наиме били у
судници поменутог нашег господина краља, заједно са неколицином
господе прелата, барона, магистара протонотара и племића судских
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25 Редакцију превода извршила је Драгана Кунчер, на чему јој топло захваљујем.
26 Петaр од Сентђурђа и Базина (1469-1517), син Ђорђа, магистра пехарника, био
је од 1499. године ердељски војвода и секељски жупан, а на положају краљевског
судије налазио се од 1504. до 1516. године: I. Nagy, Magyarország családai X,
Budapest 1857, 621, s. v. Szent-Györgyi család (Bazíni gróf †); M. Wertner, Die Grafen
von St. Georgen und Bösing, Jahrbuch der Heraldischen Gesellschaft „Adler”, Neue
Folge 1 (Wien 1891) 245-247; P. Engel, Középkori magyar genealógia (=Genealógia),
tab. Hontpázmány nem 9. Szentgyörgyi-ág 3. Szentgyörgyi és Bazini.
27 О звању краљевог дворског судије, јурисдикцији и раду дворског суда и његовим
чиновницима видети: P. Engel, The Realm, 92, 122, 193, 221, и литературуру
наведену у: idem, Magyarország világi archontológiája 1301-1457 (=Аrchontológiа)
I, Budapest 1996, 6.
28 Владислав II Јагелонц, краљ Угарске (1490-1516) и Чешке (1471-1516): P. Engel,
The Realm, 345-347; П. Рокаи, Историја, 175-178; ИСН II, 448-454, 458-461, 464
(С. Ћирковић).
29 О функцији ердељског (трансилванског) војводе: P. Engel, Аrchontológiа I, 11-
15, са ранијом литературом.



помоћника реченог Краљевства,30 постављени и одређени овде у Будиму
код реченог нашег господина краља, Јован Батори31 у име пресветле
госпође Беатрисе Франкопан,32 удовице покојног пресветлог господина
Јована Корвина, липтовског херцега и бана Краљевства Далмације,
Хрватске и Славоније итд,33 са нашим позивним писмом, а у складу са
садржајем нашег позивног писма, одазвао позиву на прошли празник
Светог Мартина, епископа и исповедника,34 овде у реченом Будиму. Он
је пред нама лично поднео тужбу против племића Николе Керестурија35

да се нека писма каптола Стонобеоградске цркве36 о увођењу у посед,
издата као повеље на пергаменту, које се односе на тврђаве Мункач37 у
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30 У раду највиших судова у Угарској, којима су на челу стајали палатин, дворски
судија и канцелар, учествовали су као њихови помоћници прелати, барони и
племићи. Судови су започињали вишенедељна заседања осмог дана након
најзначајнијих празника: P. Engel, The Realm, 191, 193. У овом случају, то је било
у осмини празника св. арх. Михаила (29. 9.), дакле 6. октобра 1506. године.
31 Нисам сигуран која је личност овде у питању. Породица Батори била је једна
од најважнијих аристократских породица у Угарској у позном средњем веку.
Јован Батори, син магистра Стефана, који се у изворима помиње између 1445-
1498. године, имао је из брака са Софијом Банфи петоро деце, од којих је
настарији био син Јован. Он се помиње између 1489-1522, па би можда могао
бити идентичан са овим изаслаником Беатрисе Франкопан: P. Engel, Genealógia,
tab. Bátori (somlyói, folyt).
32 Уп. уводни део, и нап. 4.
33 Краљ Матија је сину Јовану 1482. године дао титулу херцега Липтова (жупанија
у данашњој Словачкој); Корвин је од 1490-1493. године носио титулу херцега
Славоније, а од 1495. године био је бан Хрватске, Славоније и Далмације; 1498.
године именован је за доживотног бана. Уп. уводни део и литературу у нап. 3.
34 11. новембар 1506. године.
35 Личност овог Николе Керестурија остала ми је непозната. Изгледа да је био
фамилијар канцелара Ђорђа Сатмарија. У Угарској је у средњем веку и касније
било више породица са племићким предикатом „од Крстура”. Уп. I. Nagy,
Magyarország családai VI, 222-223; P. Engel, Аrchontológiа II, 128; idem, Genealógia,
tab. Keresztúri (Bács m.). 
36 Каптол Свете Девице Марије у Стоном Београду (Секешфехервару),
крунидбене цркве угарских краљева, у којој су многи од њих били сахрањени,
био је најугледнији и најбогатији каптол у Угарској. Његова јурисдикција
протезала се на читаву територију Краљевине: P. Engel, The Realm, 43, 123. 
37 Мукачево у западној Украјини. Види уводни део рада, нап. 9-10, 16-17, као и:
D. Csánki, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I, Budapest 1890,
411; G. Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (=Történeti földrajz)
I, Budapest 1963, 545; P. Engel, Аrchontológiа I, 369-370. 



Берешкој38 и Ершомљо39 у Крашовској жупанији,40 као и на вароши41

Сатмар, Немети42 и Бања, другим именом Ривули Доминарум,43 у
Сатмарској,44 и оне зване Дебрецин45 у Бихарској46 и Бесермењ47 у
Саболчкој жупанији,48 са њиховим околинама и припадностима, а које се
у извесном делу тичу саме госпође Беатрисе, налазе код поменутог
Николе Керестурија. Она жели да ова писма од овог Николе Керестурија
добије за себе, ради заштите својих права, што је по закону допуштено.
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38 Жупанија Берег на североистоку Угарске, у Закарпатју (данашња западна Украјина),
на граници са Пољском: D. Csánki, Magyarország I, 409-428; G. Györffy, Történeti
földrajz I, 519-527; P. Engel, Аrchontológiа I, 109.
39 Вршац: А. Крстић, Вршац у средњем веку. I део: од раног средњег века до краја
14. столећа, ИЧ 59 (2010) 77-102; II део: 15. – прва половина 16. столећа, ИЧ 60 (2011).
40 Жупанија у сливу реке Караш, већим делом у данашњем румунском Банату,
обухватала је и крајњи источни део садашњег српског Баната са Вршцем и
Храмом (Банатском Паланком): D. Csánki, Magyarország II, 1894, 93-95; G.
Györffy, Történeti földrajz III, 1987, 469-476; А. Крстић, Из историје средњовековних
насеља југозападног Баната (15. век – прва половина 16. века), Зборник МС за
историју 73 (2006) 27-55; исти, Банат у средњем веку, Банат кроз векове: слојеви
култура Баната, Београд 2010, 65, 69.
41 Варош или трговиште (лат. oppidum, мађ. mezőváros), неутврђено градско насеље,
често недовољно урбанизовано, без градских привилегија или са доста ограниченом
аутономијом: P. Engel, The Realm, 254, 262-264; П. Рокаи, Историја, 79-80.
42 Сатмар је данашњи Сату Маре у северној Румунији. Варош Немети/Немпти
(„Немци”) налазила се одмах поред Сатмара. Ту су постојали рудници злата и
сребра: D. Csánki, Magyarország I, 469; ИСН II, 322, 324, 329 (С. Ћирковић); P.
Engel, The Realm, 154, 233, 287.
43 Нађбања, сада Баја Маре у Румунији. Латински назив места („Госпођини
потоци”) превод је другог мађарског имена Asszonypataka. Такође значајно
рударско место. Уп. нап. 8-10, 16-17; D. Csánki, Magyarország I, 466-468; P. Engel,
The Realm, 154-155, 225, 233, 247, 254, 262.
44 Сатмарска жупанија у сливу реке Самош, притоке Тисе, јужно од Берешке
жупаније, на територији која данас делом припада Мађарској, а делом Румунији:
D. Csánki, Magyarország I, 463-466; Történelmi atlasz, Budapest 1961, 12-13.
45 Дебрецин, источна Мађарска. Види уводни део рада, нап. 8-10, 16-17, и: D.
Csánki, Magyarország I, 595, 597-598; G. Györffy, Történeti földrajz I, 609-613; P.
Engel, Аrchontológiа I, 109; П. Рокаи, Историја, 79.
46 Жупанија Бихар протезала се од Дебрецина до граница Ердеља. Уп. D. Csánki,
Magyarország I, 591-594; G. Györffy, Történeti földrajz I, 569-589.
47 Сада Хајдубесермењ, северозападно од Дебрецина : D. Csánki, Magyarország I, 506-507. 
48 Саболчка жупанија налазила се западно од Берешке и Сатмарске, а северно од
Бихарске; њена северозападна међа углавном је ишла горњим током Тисе: D.
Csánki, Magyarország I, 503-506; Történelmi atlasz, 12-13.



Када је поменути Никола Керестури ово чуо, стojећи пред нама, одговорио
је да он заиста има наведена писма. Он их ипак није дао у оригиналу,
стога што је најпоштованији господин Ђорђе, епископ печујски,49

канцелар Краљевства50 итд, иста писма дао у његове руке и поверио му да
их чува, али је спреман и вољан да њихове добре копије у нашем препису
дâ истој госпођи Беатриси. И одмах пошто је ово речено, исти Никола Керестури
је тамо поменута писма нама представио, која имају овај садржај: 

Каптол Цркве Стонобеоградске свима у Христу вернима, сада -
шњима и будућима, који буду добили ово обавештење, поздрав у Спаситељу,
желимо да обавештење о овоме доспе до свих, да смо ми од племенитог
мужа Ловре Хедерварија,51 палатина52 Краљевства Угарске и судије
Кумана,53 примили наредбодавно писмо о увођењу у посед за племе нитог
господина Јована Хуњадија, између осталог војводу Трансилваније,54

сачињено и настало часно, како доликује, овим речима: 
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49 Ђорђе Сатмари (1457-1524), прелат, канцелар и државник, један од најутицајнијих
личности Јагелонског периода. Краљев секретар (1494-1498), веспремски (1499-
1501) и варадински (1501-1505) бискуп, за печујског бискупа и канцелара постављен
децембра 1505. године, на тим функцијама остао око 17 година. Острогонски
надбискуп постао je 1522. године: P. Tóth-Szabó, Szatmári György primás (1457-
1524), Budapest 1906; P. Engel, The Realm, 353, 364-366.
50 О функцији канцелара: P. Engel, Аrchontológiа I, 89; idem, The Realm, 190-193, 352-354.
51 Ловра Хедервари, син Николе (пре 1413-1447), из познате аристократске
породице, био је, између осталог, надзорник краљичиних вратара и коњушара
(1413-1415), мошонски жупан (1421-1447), ковински жупан и кастелан 1427-
1429, надзорник краљеве коњушнице 1429-1437, средњосолночки и пожешки
жупан, судија Кумана и Јаса; на положају палатина налазио се од 1437. до смрти
1447. године. У том својству нарочито значајну улогу имао је као намесник
краљевске власти 1444. године, у време битке код Варне, када је присилио
влашког војводу Влада II Дракула да ослободи заробљеног Јована Хуњадија, чији
је присталица Хедервари био: P. Engel, Аrchontológiа I, 6; II, 97; Hrvatski biografski
leksikon 5 (Gn – H), Zagreb 2002, 474-475, s. v. Héderváry (S. Andrić).
52 О највишој дворској функцији палатина: Lexikon des Mittel Alters VI, München-
Zürich 1993, s. v. Palatin (Gy. Györffy); P. Engel, Аrchontológiа I, 1-6; idem, The
Realm, 40, и даље.
53 Кумани насељени у 13. веку у Угарској, били су организовани у три приви -
легована округа, вршили су војну службу и били потчињени директно краљу.
Његов представник био је судија Кумана. О Куманима у Угарској уп.: A. Pálótzi-
Horvat, Pechenegs, Cumans, Iasians – Steppe Peoples in Medieval Hungary, Budapest
1989; P. Engel, The Realm, 104; П. Рокаи, Историја, 84; Z. Čemere, Ognjišta u
močvari, Kikinda 2007, 29-36, 67-70. 



Својим часним пријатељима, Каптолу Цркве Стонобеоградске,
Ловра Хедервари, палатин Краљевства Угарске и судија Кумана, прија -
тељски и са поштовањем. Племенити Јован Хуњади, између осталог
војвода Трансилваније, лично нам је саопштио како жели законито да
уђе у посед тврђава Мункач у Берешкој и Ершомљо у Крашовској
жупанији, као и вароши Сатмар, Немети и Бања, другим именом
Ривули Доминарум, у Сатмарској, и оних званих Дебрецин у Бихарској
и Бесермењ у Саболчкој жупанији, са околином и свим селима и
пустарама, која се тичу ових тврђава и вароши и која им припадају,
као и са свим трибутима који се у њима наплаћују, а које је исти по
праву залога добио. Због тога Ваше пријатељство овим љубазно
молимо да пошаљете неког вашег човека за веродостојно сведочење, у
чијем ће присуству наш човек, кога ми са краљевског двора посебно
пошаљемо, био то: Грисогон или Никола од Чарнаводе55 или други
Никола од Ижаке56 или Стефан од Лоње или Михаило од Ветеша, или
можда Григорије Ланц од Карјола,57 као и Јован од Чахола,58 ако не
Ладислав нити Ђорђе, онда Ладислав од Батора,59 или Ладислав од
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54 Јован Хуњади (1409-1456) је у ово време био и северински бан, секељски и
тамишки жупан и капетан Београда. Губернатор Краљевства постао је наредне
1446. године. На тој функцији био је до 1452, а следеће године постао је
генерални капетан: P. Engel, Аrchontológiа II, 103. О Хуњадију уп. idem, The
Realm, 278-297; Ј. Калић-Мијушковић, Београд у средњем веку, Београд 1967,
115 и даље; ИСН II, 254-257, и даље (М. Спремић, С. Ћирковић); М. Спремић,
Деспот Ђурађ, 208, и даље; П. Рокаи, Историја, 154-158; Hrvatski biografski
leksikon 5, 764-766, s. v. Hunyadi Ivan (S. Andrić); Extincta est lucerna orbis: John
Hunyadi and his Time, ed. A. Dumitran, L. Mádly, A. Simon, Cluj–Napoca 2009.
55 Породица Чарнаводаји добила је племићки предикат по месту Чарна Вода (сада
Чарода) југозападно од Берегова, са мађарске стране границе. О њиховим
поседима уп. D. Csánki, Magyarország I, 414.
56 Никола Ижакаји, син Ладислава, помиње се 1430-1447. године. Био је посланик
из Бихарске жупаније на сабору 1447. године: P. Engel, Аrchontológiа I, 518; II,
110. (И)Жака је југозападно од места Берећоујфалу у источној Мађарској: D.
Csánki, Magyarország I, 628.
57 Породица Лоњаји имала је поседе у Берешкој жупанији, а породице Ветеши и
Карољи у Сатмарској жупанији. Уп. D. Csánki, Magyarország I, 425, 495-496, 501;
P. Engel, Аrchontológiа II, 124, 147, 257-258.
58 Јован Чахољи, син Стефана (1409-1459), фамилијар деспота Ђурђа 1446. и
1450-1453. године. Један од суседа Бесермењског поседа: L. Thallóczy-A. Áldásy,
Oklevéltár, 155, 174; P. Engel, Аrchontológiа II, 47.
59 Ладислав Батори, син Јована (пом. 1428-1448), Хуњадијев фамилијар, поджупан
жупаније Средњи Солнок 1446. године; други Ладислав и Ђорђе, синови Стефана,



Толда,60 ако не, други Ладислав од Паља,61 или Ђорђе од Саса62 или
Ладислав Зољоми од Албиша63 или Павле од Парага,64 као и Јован од
Калоа65 или Никола од Сокола66 или Михаило од Доца,67 или пак Андрија
односно Пелбард од Баљада,68 док ће други бити одсутни, пред
заједницом суседа и сумеђника речених тврђава и вароши тамо законито
сазваних и присутних, приступајући да уведе поменутог господина
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његови су рођаци. Вероватно је овај Ђорђе био учесник сабора 1444. године: P.
Engel, Аrchontológiа II, 25; idem, Genealógia, tab. Gútkeled nem 1. Rakamazi ág: 4,
5. Bátori (somlyói).
60 Ладислав Толди (пом. 1439-1446), бихарски посланик на саборима 1439. и 1444.
године, Хуњадијев фамилијар и дебрецински службеник 1446. године: P. Engel,
Аrchontológiа II, 244.
61 Ладислав Паљи, син Николе (пом. од 1422, умро 1458) из породоце Почаји,
Хуњадијев фамилијар, бихарски поджупан 1443-1445, тамишки поджупан 1449-
1455, крашовски жупан 1453, темишварски кастелан 1455. године. Наведен овде
и као један од суседа Дебрецинског властелинства: P. Engel, Аrchontológiа II, 196.
62 Није познат. За породицу Сас уп. D. Csánki, Magyarország I, 639; P. Engel,
Аrchontológiа II, 221; idem, Genealógia, tab. Gatal nem tamasóci (endrédi) Szász.
63 Он је идентичан са доле поменутим суседом Ладиславом Зољомом од „Дипега”
односно Диосега (породица Зољоми имала је село Диосег у Бихарској жупанији):
D. Csánki, Magyarország I, 606, 643-644; О породици уп. P. Engel, Аrchontológiа
II, 264; idem, Genealógia, tab. Zólyomi (albisi).
64 Павле Парлаги, син Фрање (1428-1461), Хуњадијев фамилијар, сатмарски
жупан 1449-1453, жупан Средњег Солнока 1455, токајски кастелан 1456-1458.
године. Наводи се овде и као један од суседа Дебрецинског властелинства: P.
Engel, Аrchontológiа II, 186.
65 Јован Калаји звани Лекеш, син Николе (1398-1461), саболчки жупан и заменик
краљевог судије 1446-1447. године. Спорио се са деспотом Ђурђем 1428. и 1431.
године због штете нанете грађанима Дебрецина. Две деценије касније био међу
деспотовим сарадницима, на сабору се супротстављао Хуњадију, али по
деспотовом мишљењу недовољно енергично. Његов син Јован, млађи (1421-
1459) био је Хуњадијев фамилијар и кастелан Токаја 1452. године: P. Engel,
Аrchontológiа II, 121; Српски биографски речник 4 (И – Ка), Нови Сад 2009, 436,
s. v. Јован Лекеш де Кало (С. Ћирковић).
66 Никола Сакољи (Сокољи), син Јована (пом. 1420-1466, умро 1468/70), Хуњадијев
фамилијар, саболчки поджупан 1444/1445. и 1447-1450, учесник сабора 1444.
године, токајски кастелан 1449. године: P. Engel, Аrchontológiа II, 219.
67 Михаило Доци, крашовски поджупан 1435, фамилијар браће Таловци и
бечејски кастелан 1440, тамишки поджупан (1441) и Хуњадијев службеник у
Чанадској и Толнанској жупанији 1441-1443. године: P. Engel, Аrchontológiа II, 63.
68 Нисам успео да нађем податке о њима.



војводу Јована у посед истих тврђава и вароши са свим селима и
пустарама која им припадају, и целокупним њиховим добрима, као и
трибутима где год се тамо наплаћују, да их поседује по праву залога, ако
не буде приговора. Приговараче, ако их буде, који су против наведеног
господина војводе Јована, нека пред нас позову у одговарајућем року да
изнесу разлог свог приговора. И после овог увођења у посед, писaно нас
љубазно известите у назначеном року, са списком имена противника и
приговарача, ако их буде, и суседа и сумеђника који овом увођењу буду
присуствовали. Дано у Будиму на празник Похођења Славне Девице
Марије,69 лета Господњег Хиљаду четиристочетрдесет и петог. 

И у складу са садржајем истог (писма), заједно са напред именованим
Николом од наведене Ижаке, човеком истог господина палатина, који га
је са краљевског двора посебно послао да спроведе доле описано увођење
у посед, послали смо нашег човека, наиме часног магистра који се зове
Блаж Вашвари,70 друга и саканоника нашег, тамо испред нас за веродо -
стојно сведочење. Они, када су се оданде нама вратили, сагласно су нас
известили да су у уторак, наиме на протекли празник Свете Марије
Магдалине,71 и током других одговарајућих дана, испред вароши зване
Дебрецин која се налази у Бихорској жупанији, као и испред села и делова
поседа званих Халап,72 половине поседа Деречке,73 Сентпетерсег74 и
Тететлен,75 и пустара Сент Јанош,76 Сатателек,77 Шома,78 Аракителек,79
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69 2. јули 1445. године.
70 Нисам нашао друге податке о овом канонику.
71 Празник св. Марије Магдалине је 22. јула, али је он 1445. године падао у
четвртак, а не у уторак!
72 Пустара источно од Дебрецина. За убикације топонима наведених у овим
повељама коришћени су: D. Csánki, Magyarország I, 409-428, 503-544, 591-644; G.
Györffy, Történeti földrajz I, 528-550, 590-692, и одговарајуће топографске карте
Мађарске и Украјине.
73 Налази се јужно од Дебрецина. Деречке је у ово време место наплате царине. 
74 Поред реке Берећо, у близини места Берећоујфалу, јужно од Дебрецина.
75 Источно од места Пишпекладањ и јужно од Дебрецина.
76 Према Чанкију, на простору равнице Хортобађ западно од Дебрецина: D.
Csánki, Magyarország I, 526. 
77 Сата, пустара источно од Дебрецина.
78 Пустара североисточно од Дебрецина и северозападно од места Вамошперч.
79 Налазила се између Дебрецина и Хајдушамшона, североисточно од Дебрецина.



Феђвернек,80 Цуца,81 Балмаз,82 Апаеђхаз,83 Кудвар,84 Асалаш,85 Хозјуте,86

Лек,87 Жака,88 Мата,89 Зам,90 Сентержебет91 у реченој Бихорској, као и
Порослоеђхаз92 и Деметеређхаз93 у Саболчкој жупанији, (увели војводу
Јована у посед) пред околним и именованим суседима и сумеђницима
исте (вароши) и истих (села и пустара), наиме Јованом сином Емериха и
Ладиславом сином Михаила од Сепеша,94 Михаилом, Ладиславом и
Петром од Зелемера,95 Јованом и Павлом од Парлага,96 Ладиславом
Зољомом од Дипега,97 Томом, Албертом, Фрањом, Јованом и Ладиславом
од Стара,98 Ладиславом од Паља,99 другим Ладиславом од Почаја,100 Луком
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80 Пустара западно од Дебрецина.
81 Пустара јужно од Балмазујвароша, западно од Дебрецина.
82 Код Балмазујвароша.
83 Вид. нап. 85.
84 Неубицирано.
85 Чанки мисли да су Асалаш и Апа данашњи Елеп, јужно од Балмазујвароша: D.
Csánki, Magyarország I, 510.
86 Непознато.
87 Неубицирано. 
88 Југозападно од места Берећоујфалу.
89 Мачо (Macsó или Matsó), у 19. веку потес и поток северозападно од
Берећоујфалуа.
90 Пустара западно од Надудвара, југозападно од Дебрецина.
91 Непознато.
92 Поросло, пустара источно од Хајдухадхаза, северно од Дебрецина.
93 Неубицирано.
94 Јован Сепеши (пом. 1423-1461) био је 1444. године посланик на сабору;
Ладислав је био његов брат од стрица: P. Engel, Аrchontológiа II, 229; idem,
Genealógia, tab. Szepesi (Bihar m.).
95 Зелемери су били породица из Саболчке жупаније; Ладислав, син Ладислава,
био је учесник сабора 1444. године, Хуњадијев фамилијар, скупљач дике
(пореза) у Вашкој жупанији 1446. године: P. Engel, Аrchontológiа II, 262. Нађ и
Киш Зелемер су пустаре између Дебрецина и Хајдухадхаза: D. Csánki,
Magyarország I, 529.
96 В. нап. 64.
97 Вероватно треба да стоји: од Диосега (сада Диосиг северно од В. Варадина у
Румунији). Вид. нап. 63.
98 Прва четворица су браћа, синови Емериха Естарија, а Ладислав је Томин син:
P. Engel, Genealógia, tab. Hontpázmány nem 10. Szentjánosi ág 1. Esztári és Battyáni.
99 В. нап. 61.
100 Рођак претходног. Почај је место југоисточно од Дебрецина, код румунске
границе.



од Марије101 и Варнавом, сином Чире од Алмошда.102 Затим су у прву
суботу пред празник светог апостола Јакова103 који је недавно прошао, и
током других потребних дана, испред вароши зване Бесермењ која се
налази у Саболчкој жупанији и села која се зову Дада104 и Сентмиклош105

и пустара чија су имена: Чегењ,106 Сентдеметер,107 Мата,108 Папаеђхаз,109

Багата,110 Нађнадфенек, Шаламон, Зелдхалом,111 Нанашеђхаз,112 Моређхаз,
Мађешеђхаз, Шимонеђхаз, Хетвенеђхаз,113 Продеђхаз,114 Шулдо,115

Кајонтелек,116 Видеђхаз,117 Бедехалма, Уркута, Шимонеђхаз, Полгаређхаз,118

Чезеђхаз, Кекушеђхаз, Поросло,119 Февењеш, Харумагхортобаг и
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101 Нисам нашао податке о њему. Мар(и)ја, по којој је понео свој племићки предикат,
одговара садашњем насељу Киш Марја и пустари Нађ Марја, југоисточно од
Дебрецина, уз границу са Румунијом.
102 Варнава Чире Алмошди, син Јована (1416-1451), краљичин магистар пехарника,
1432. вицебан Мачве, барањски поджупан 1444-1445, толнански поджупан 1445-
1447, пожунски кастелан 1450. године: P. Engel, Аrchontológiа II, 52.
103 24. јула 1445. године. 
104 Тиса-Дада јужно од Серенча, источно од Мишколца.
105 Вероватно се налазило поред Тисе, између места Полгар и Тисачеге, западно
од Хајдубесермења.
106 Према Чанкију, у околини Хајдухадхаза, источно од Хајдубесермења.
107 По Чанкију, негде у околини места Берећоујфалу, јужно од Дебрецина: D.
Csánki, Magyarország I, 623. Међутим, то је подручје Бихарске жупаније.
108 Пустара северно од Балмазујвароша. 
109 Неубицирано.
110 Багота западно од Хајдунанаша, североисточно од Хајдубесермења. Као место
где је ловио краљ Жигмунд убележена je 1426. године: DL 92692.
111 Зелдхалом је пустара северозападно од Хајдунанаша. Вероватно су и друге
две пустаре биле у околини Хајдунанаша.
112 Хајдунанаш, северно од Хајдубесермења и југозападно од Њиређхазе.
113 Ове пустаре нису убициране. Реч egyház (црква) у њиховим именима указује
на стара напуштена насеља: P. Engel, The Realm, 102; П. Рокаи, Живот села једног
властелинства у јужној Угарској крајем 15. и почетком 16. века, Симпозијум
Сеоски дани Сретена Вукосављевића 13 (1990) 230.
114 Пустара Прод, северозападно од Хајдубесермења.
115 По Чанкију, код Баготе, односно Хајдунанаша: D. Csánki, Magyarország I, 622.
116 Неубицирано.
117 Пустара Рацвид између Хајдубесермења и Хајдунанаша.
118 Прве три су неубициране, а последња је садашњи Полгар, југоисточно од
Мишколца.
119 Чез(ег)еђхаз и Кекушеђхаз су неубициране, а Поросло је пустара источно од
Хајдухадхаза (североисточно од Дебрецина).



Шаркута,120 које јој припадају, са свим приносима, приходима и добитима,
у присуству суседа и сумеђника њихових, наиме Јована од Сент Миклоша,
Николе од Булча,121 Ладислава од Дохија,122 Јована од Чахола, Михаила
од Зелемира, Ладислава званог Камораш, Петра Дерсија од реченог
Зелемира,123 Николе од Телегда124 и Стефана од Булча,125 тамо законито
сазваних и присутних, приступајући увели племенитог господина
војводу Јована у посед и утврдили да он исте вароши као и напред
именована села и наречене пустаре које им припадају заједно са свим
њиховим добрима, приходима и приносима, којим год именима
називаним, према праву залога држи, поседује и има, без појављивања
приговарача у законом прописане дане и часове пред лицем истих, у
складу са обичајима овог Краљевства Угарске, због чега смо, за чврсто
и трајно памћење, одлучили да издамо ову нашу повељу, оверену због
заштите висећим и аутентичним нашим великим печатом. Дано руком
часног мужа, магистра Бенедикта од Бороха, лектора126 наше наведене
цркве и друга и саканоника нашег, тридесетшестог дана од поменутог
увођења у посед. Године Господње вишеречене. Поштовани и часни
мужеви, господа Никола Бодо, изабрани,127 Емерих Сремац, кантор,
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120 Пустаре су сада неубициране. Могуће да су се све налазиле на простору
равнице Хортобађ, западно од Хајдубесермења.
121 Нисам установио које су личности у питању.
122 Ладислав Доби, син Ђорђа (пре 1438-1480): P. Engel, Аrchontológiа II, 62.
Породица носи племићки предикат по селу Доб или Дох у Саболчкој жупанији,
сада Тисадоб југозападно од Токаја.
123 За ове личности уп. горе.
124 Никола Телегди, син Франка (пом. 1438-1466), фамилијар Јована Хуњадија,
бекешки (1448) и чанадски жупан (1450-1456): P. Engel, Аrchontológiа II, 241.
125 Вероватно је, као и напред поменути Никола, личност из породице
Стефана Булчуија, који је 1414-1419. био берешки поджупан: P. Engel,
Аrchontológiа II, 43.
126 Нисам нашао друге податке о овом лектору. Лектор је свештеник који у цркви
чита одломке из Светог писма.
127 Никола Бодо (пре 1435-1474), стонобеоградски препозит (1444-1474),
„губернатор” Веспремске бискупије (1444). Енгел на основу ових повеља сматра
да се Бодо 1445. године јавља у улози изабраног сремског бискупа: P. Engel,
Аrchontológiа II, 74, 78, 83. Међутим, „de Sirmio” се односи на кантора (појца)
Емериха, а „изабрани” (electo) или на чињеницу да је Никола Бодо претходне
године постао препозит (старешина каптола), или можда на то да је требало да
постане веспремски бискуп.



Никола звани Баријус,128 кустод, Стефан од Несмела и Георгије од Задора,
декани129 наше поменуте цркве. 

Након што су приложене и показане, потврђује се да се ове
повеље, које се односе на напред речене тврђаве Мункач и Ершомљо, као
и на вароши Сатмар, Немети и Бања, другачије звана Ривули Доминарум,
и Дебрецин и Бесермењ, са њиховим припадностима, делом тичу и
поменуте госпође Беатрисе. Зато смо ми садржај ових писама од речи до
речи, без смањивања или повећавања било каквог, преписали и пренели,
наређујући да се препише и унесе у нашу привилегију, и одлучили смо да
је предамо истој госпођи Беатриси, ради чувања њеног права и у складу
са општим правом. Дано у Будиму, наведеног шестог дана од празника
Светог Мартина епископа и исповедника,130 у року наиме пре наведеном,
лета Господњег Хиљаду петстошестог.

Прочитано у целини од магистра Вербеција131

На полеђини: 
Препис из пресуде о увођењу у посед тврђава Мункач и Ершомљо и
вароши Сатмар, Немети итд, посебно за увођење у посед Дебрецина и
Бесермења итд, за госпођу Беатрису. Године 1506. Унето у регистар 23.
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128 Никола Баријус Банфалви је 1441. године био нотар у краљевој канцеларији,
од 1443. до 1446. године стонобеоградски кустод (каноник који обавља надзор
над катедралом), затим јегарски препозит и викар (1452-1455), тајни подканцелар
(1453-1456), печујски бискуп (1455-1459) и тајни канцелар 1457. године: P. Engel,
Аrchontológiа II, 25. 
129 Декани су особе које по старости или избору заузимају први положај у збору
каноника.
130 16. новембра 1506. године.
131 Стефан Вербеци (1458-1541), протонотар дворског судије од 1502. године.
Саставио је 1514. године збирку угарског обичајног права „Трипартит”, а 1516.
године постао је персонал, судија највишег суда у Угарској. Идеолог нижег
племства, палатин 1525-1526, канцелар краља Јована Запоље, Османлије су га
пред смрт 1541. године именовале за судију Мађара у Будиму: P. Engel, The Realm,
343, и даље; П. Рокаи, Историја Мађара, 68, 178, 181, 186, 199, 225.



2. Текст друге повеље 

Nos, comes Petrus comes de Sancto Georgio et de Boziin, iudex curie
serenissimi |2| principis domini Wladislai, dei gratia Regis Hungariae et
Bohemie etc, ac waywoda Transsilvanus, memorie commendamus, tenore
presencium significantes quibus expedit universis, quod nobis in presentibus
octavis festi beati Michaelis Archangeli unacum nonnullis dominis prelatis, |3|
baronibus magistrisque prothonotariis et predicti Regni nobilibus sedis, scilicet
iudiciarie, prefati domini nostri regis iuratis coassessoribus, hic Bude penes
prefatum dominum nostrum regem constitutis et existentis, Johannis de Bathor
pro illustri domina Beatrice de Frangapanibus, illustris |4| condam domini
Johannis Corvini, lipthovie ducis ac Regnorum Dalmacie, Croacie et Sclavonie
bani etc. relicta, cum procuratoriis literis nostris, iuxta continenciam literarum
nostrarum citatoriarum, ipsam citacionem in festo beati Martini, episcopi et
confessoris, proxime preterito, hic Bude predicta coram |5| nobis facie ad
faciem factam in se denotancium contra nobilem Nicolaum de Kerezthwr
proposuit eo modo, quomodo quedam litere capituli ecclesie Albensis statutorie
in pargameno privilegialiter confecte, factum castrarum Mwnkach in de Bereg
et Ersomlyo vocatorum |6| in de Crassofew, necnon opidorum Zathmar,
Nempthy et Banya, alionomine Rivulidominarum, in Zathmariensis, ac
Debreczen in Byhoriensis et Bezermen appellatorum in Zabolch comitatibus,
adiacencium ac pertinenciarum ipsorum tangentes et concernentes, ipsam
dominam |7| Beatricem ducissam in certa sui parte concernentes apud prefatum
Nicolaum Kerezthwry haberentur. Quas ipsa ab eodem Nicolao Kerezthwry
pro iurium suorum sustentacione in specie rehabere vellet iure admittente. Quo
audito prefatus Nicolaus de Kerezthwr, in nostram exurgendo |8| presenciam
respondit ex aduerso, quod hoc bene verum foret ut prescripte litere apud ipsum
haberentur. Non tamen ipse easdem in specie eoque eedem litere per
reverendissimum dominum Georgium, episcopum Ecclesie Quinqueecclesiensis,
cancellarum Regni etc. manibus suis ad conservandum dare fuissent |9| et
assignate, sed bene paria earundem in transcripto literarum nostrarum eidem
domine Beatrici dare promptus esset et paratus. Et mox ibidem his dictis idem
Nicolaus Kerezthwry dictas literas nobis presentavit hunc tenorem continentes:
Capitulum Ecclesie Albensis omnibus |10| Christi fidelibus, presentibus et
futuris presencium noticiam habituris, salutem in salutis largitore ad
universorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos literas
statutorias et introductorias viri magnifici domini Laurencii de Hedrehwara,
Regni Hungarie palatini et iudicis |11| Comanorum, pro parte magnifici domini
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Johannis de Hwnyad, inter cetera waуvode Transsilvanis, emanatas et confectas
honore quo decuit recepimus in hoc verba: Amicis suis, reverendis Capitulo
Ecclesie Albensis, Laurentius de Hedrehwara, Regni Hungarie palatinus et
iudex Comanorum, |12| amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in
persona magnifici Johannis de Hwnyad, inter cetera wayvode Transsilvanis,
quomodo ipse in dominium castrorum Mwnkach in de Beregh et Ersomlyo
vocatorum in Crassofew, necnon opidorum Zathmar, Nempthy et Banya, alio
nomine |13| Rivulidominarum, in Zathmariensis ac Debreczen in Byhoriensis
et Bezermen appellatarum in Zaboch comitatibus, adiacencium ac universarum
possessionum et prediorum ad eadem castra et opida spectantes et pertinentes,
necnon tributorum ubilibet in eisdem exigi solitorum, ipsum titulo pignoris
concernencium |14| legitime vellet introire, super quo vestram amiciciam,
presentibus petimus diligenter quatenus vestrum mittatis hominem pro
testimonio fidedignum, quo presente Grisogo vel Nicolaus de Chornawoda,
aut alter Nicolaus de Isaka, vel Stephanus de Lonya, sive Michael de Wethes,
an Georgius |15| Lancz de Karyol, cew Johannes de Chahol, sin Ladislaus neve
Georgius aut Ladislaus de Bathor, sive Ladislaus de Told, sin alter Ladislaus
de Paly, aut Georgius de Saas, vel Ladislaus Solyomy de Albews, aut Paulus
de Parrag, cew Johannes de Kallo, sin |16| Nicolaus de Zokol, aut Michael de
Docz, sive Andreas aut Pelbardus de Balyad, aliis absentibus, homo noster de
curia regia per nos specialiter transmissus, ad facies dictorum castrorum et
opidorum vicinis et commetaneis ipsorum universis inibi legittime convocatis
et presentibus, |17| accedendo introducat prefatum dominum Johannem
wayvodam in dominium eorundem statuatque eadem eidem cum cunctis
possessionibus et prediis ad eadem pertinencium universisque utilitatibus
eorundem, necnon tributis ubilibet in eisdem exigi solitis, premisso titulo
pignoris |18| possidenda, si non fuerit contradictum. Contradictores vero si qui
fuerint evocit eosdem contra annotatum dominum Johannem wayvodam,
nostram in presenciam, ad terminum competentem, racionem contradictionis
eorum reddituros. Et posthec huiusmodi introductionis et statucionis |19| seriem
cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, ac vicinorum et conmetanorum
qui eidem statucioni intererunt nominibus, termino que assignato, nobis
amicabiliter rescribatis. Datum Bude in festo Visitacionis virginis Marie
gloriose, anno domini millesimo quadringentesimo |20| quadragesimo quinto.
Et iuxta earum continentias, unacum prenominato Nicolao de prescripta Isaka,
homine eiusedem domini palatini, per ipsum de curia regia ad infrascripta
statucionem faciendam specialiter transmisso, nostrum hominem, videlicet
honorabilem virum magistrum Blasium |21| Waswary dictum, socium et
concanonicum nostrum, ad eandem exequendam, nostro pro testimonio
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transmisimus fidedignum. Qui exinde ad nos reversi, nobis uniformiter
retulerunt eomodo, quomodo ipsi in festo beate Marie de Nive proxime
preterito, ac aliis diebus sufficientibus, |22| ad facies castri Mwnkach vocati in
comitatu de Beregh existenti villarumque videlicet Mwnkach ex utraque parti
fluvii Lathorcha, Deda, Janosy, Gwth, Gaath, Swethe, Kerepecz Ducalis, Lwchka,
Rakos, Iwany, Rwzkoch, Laho, Kaydano, Loqua, Hobenthe, Presthalfalwa,
Baardfalwa, |23| Egregywyfalw, Salfalwa, Sthanfalwa, Kerepecz Walachialis,
Hathmen, Zenthfalwa, utraque Dragobrathfalwa, Hardanocz, Medenache,
Kwsnycha et Kereczke vocatarum, vicinis et conmetaneis eiusdem ac
eorundem et earundem, videlicet Moiso, Demetrio et Nicolao de Dawydhaza,
Thoma, Johanne |24| et Georgio de Posahaza, Stephano de Elechino, Johanne
de Fornas, Valentino et Johanne de Kozfalva, Martino et Petro de Kerepesz,
consequente die dominico post prescriptum festum beate Marie virginis ad
facies opidi Bereg nominati similiter vicinis et conmetaneis eiusdem, videlicet
Martino de |25| Langadar, Michaele et Ambrosio de Sarkad, Johanne dicto
Kormos, Sandrino, Simone, Paulo et Andrea de Kormos, Ladislao Jakch de
Kuossal, sequenteque feria quarta proxima post festum beati Laurency martiris
ad facies opidi Lamperthzaz dictum eiusdem vicinis et commetaneis, |26|
videlicet Ladislao et Johanne de Palocz, Nicolao de Kyswarada, Simone de
Darocz, Martino ,Georgio et Johanne de eadem, Petro de Bwlcz, Gregorio et
Johanne de eadem, Paulo et Alberto de Kerecz. Postremoque videlicet sabbato
proximo ante festum Assumpcionis Virginis gloriose |27| proxime preteritum,
ad facies opidi Vary in dicto comitatu de Beregh existentem et ad dictum
castrum Mwnkach pertinenciam consimiliter vicinis et conmetaneis eiusdem,
videlicet Grisogone de Harabor, Johanne Chathoharabor, Petro, Dominico,
Georgio et |28| Martino de Geyerche, Francisco, Andrea et altero Andrea de
Borswa inibi legittime convocatis et presentibus, accedendo introduxisset
prenominatum magnificem dominum Johannem wayvodam in dominium castri
Mwnkach prescripti, necnon opidorum |29| et villarum prenominatorum,
aliarumque cunctarum et quarumlibet utilitatum redditiumque et proventium
eiusdem castri opidorumque ac villarum prenominatarum quorumque nomine
vocitatarum statuissentque idem ac eadem et easdem eidem, premisso pignoris
titulo, |30| sibi incumbente tenendum, possidendum pariter et habendum, per
eundem nullo contradictore apparente legitimis tamen diebus et horis, in
faciebus eorundem castri, opidorum et villarum, de huius Regni Hungarie
consuetudine moram, pertraxissent, in cuius rei memoriam |31| firmitatemque
perpetuam presentes nostras literas privilegiales pendentis et autentici sigilli
nostri maioris munimine roboratas eidem duximus concedendas. Datum per
manus honorabilis viri magistri Benedicti de Boroh, lectoris ecclesie nostre
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pretacte ac socii et concanonici nostri. |32| Tricesima sexta die diei
introductionis et statucionis predictarum. Anno domini supradicto. Venerabili
ac honorabilibus viris dominis Nicolao Bodo electo, Emerico de Sirmio
cantore, Nicolao Barius dictis custode, Stephano de Nezmel et Georgio de
Zador, decanis ecclesie |33| nostre prefate existentibus. Quibus exhibitis et
presentatis, quia eedem litere factum ut premittitur dictorum castrorum
Mwnkach, Ersomlyo vocatorum, necnon opidorum Zathmar, Nempthy et
Banya, alionomine Rivulidominarum, Debreczen et Bezermen appellatorum,
ac pertinenciarum |34| eorundem tangentes et concernentes, prefatam dominam
Beatricem in certa sui parte concernentes agnoscebantur. Ideo nos tenores
earundem literarum de verbo ad verbum, sine diminucione et augmento aliquali,
transscribi et transsumpmi presentibus que literis nostris privilegialibus inseri
facientes |35| eidem domine Beatrici, iuris sui ad cautelam duximus
concedentes communi iusticia suadente. Datum Bude, predicta sexto die festi
beati Martini episcopi et confessoris, termini scilicet prenotati. Anno domini
milesimo quinigentesimo sexto.

Lecta cum tenore per magistrum Werbewczy

На полеђини: 
Transsumptus ex iuditio super statutoriis ad castra Mwnkach et Ersomlyo ac
oppida Zathmar, Nempthy et Banya, alio Rivulidominarum, ac Debreczen et
Bezermen etc. pro domina Beatrice etc. Anno 1506. Registrata 23.

Превод друге повеље

Од 1. до 20. реда садржај друге повеље идентичан је садржају прве
(редови 1 – 24); стога доносимо само превод другог дела документа (од 20 – 33. реда):

... И у складу са садржајем истог (писма), заједно са напред
именованим Николом од наведене Ижаке, човеком истог господина
палатина, који га је са краљевског двора посебно послао да спроведе доле
описано увођење у посед, послали смо нашег човека, наиме часног
магистра који се зове Блаж Вашвари, друга и саканоника нашег, тамо
испред нас за веродостојно сведочење. Они, када су се оданде нама
вратили, једнообразно су нас известили да су на протекли празник
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Блажене Марије Снежне,132 и током других одговарајућих дана, испред
тврђаве зване Мункач, која се налази у Берешкој жупанији, и испред села,
која се наиме зову: Мункач на обе обале реке Латорице,133 Деда,134 Јаноши,135

Гут, Гат,136 Свете,137 Војводски Керепец,138 Лучка,139 Ракош,140 Ивањи,141

Рускоц,142 Лахо,143 Кајдано,144 Локва,145 Хобенте,146 Престалфалва,147

Бардфалва,148 Егрегиујфалу,149 Салфалва,150 Станфалва,151 Влашки Керепец,152

Хатмен,153 Сентфалва,154 обе Драгобратфалве,155 Харданоц,156 Меденце,157

Кушница158 и Керецке,159 пред суседима и сумеђницима исте (тврђаве) и
истих (села), наиме Мојсијем, Димитријем и Николом од Давидхазе,160 Томом,
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132 5. августа 1445. године.
133 Река Латорица протиче кроз Мункач (Мукачево), средњовековно подграђе
истоимене тврђаве. Латорица са Ондавом чини реку Бодрог, притоку Тисе. 
134 Дијда, северозападно од Берегова.
135 Северно од Берегова.
136 Оба насеља су јужно од Мукачева, северно од Берегова.
137 Неубицирано.
138 Верхниј Коропец, источно, или Нижниј Коропец, јужно од Мукачева.
139 Велики Лучки, западно од Мукачева.
140 Ракошино, западно од Мукачева.
141 Иванивци, северозападно од Мукачева.
142 Руске, северозападно од Мукачева.
143 Лохово, северно од Мукачева.
144 Кајданово, северозападно од Мукачева.
145 Лавки (Lóka), северно од Мукачева? 
146 Непознато.
147 Пистрјалово (Pisztraháza), југоисточно од Мукачева. 
148 Барбово (Bárdháza) југоисточно од Мукачева.
149 Берегујфалу, североисточно од Берегова.
150 Непознато. Можда Сваљава (Zolwa, Zolua) североисточно од Мукачева?
151 Станово, источно од Мукачева.
152 Верхниј Коропец, источно или Нижниј Коропец, јужно од Мукачева.
153 Хатмег (Загатје), источно од Мукачева.
154 Непознато.
155 Доробратово, југоисточно од Мукачева.
156 Арданово, југоисточно од Мукачева, између Доробратова и Мидјанице.
157 Мидјаница, југоисточно од Мукачева, западно од Иршаве.
158 Североисточно од Иршаве, источно од Мукачева.
159 Керецки, поред Кушнице, са северозападне стране.
160 Породица носи племићки предикат према свом поседу Давидхаза, сада
Давидково поред реке Латорице, западно од Мукачева.



Јованом и Георгијем од Пошахазе,161 Стефаном од Елехина,162 Јованом од
Форнаша,163 Валентином и Јованом од Козфалве,164 Мартином и Петром
од Керепеца;165 затим у недељу после наведеног празника Блажене Девице
Марије,166 пред суседима и сумеђницима вароши зване Берег,167 наиме Марином
од Лангадара,168 Михаилом и Амброзијем од Шаркада,169 Јованом званим
Кормош, Сандрином, Симоном, Павлом и Андријом од Кормоша,170

Ладиславом Јакчем од Кушаља;171 и затим у прву среду после празника
светог мученика Лаврентија,172 пред суседима и сумеђницима вароши
зване Ламбертсас,173 наиме Ладиславом и Јованом од Палоца,174 Николом
од Кишварде,175 Симоном од Дароца, Мартином, Ђорђем и Јованом од
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161 Такође припадници локалне племићке породице. Село Пошахаза, сада Павшино,
је поред Мукачева, са југозападне стране.
162 Није ми познато која је личност у питању.
163 Можда је то Јован Фарнаши, који је 1453. године био угочки поджупан? Уп. P.
Engel, Аrchontológiа II, 73. Село Форнаш је јужно од Мукачева.
164 Нису познати.
165 Ни о њима нема посебних података; извесно су у сродству са Варнавом Керепецијем,
вицемагистром краљевих ставилаца 1429. године: P. Engel, Аrchontológiа II, 47, 127. 
166 8. август 1445. године.
167 Сада Велики Береги, североисточно од Берегова. Уп. D. Csánki, Magyarország
I, 411; G. Györffy, Történeti földrajz I, 530-532.
168 Непознат. Лонгодар је пустара код Берегова.
169 Михаило (пом. 1417-1454) и Амброзије (пом. 1430-1472), синови Станислава
из породице Долхаји. Имали су и брата од стрица Михаила (пом. 1454): P. Engel,
Genealógia, tab. Dolhai.
170 По свему судећи, у питању су чланови породице Ормош: P. Engel, Аrchontológiа
II, 178; idem, Genealógia, tab. Csicseri 2. Ormos (csicseri, komorói).
171 У обзир долази више чланова великашке породице Јакчи (Кушаљи), првенствено
Ладислав син Ђорђа (пре 1406-1449), ердељски војвода 1440-1441; његов
истоимени син (пом. 1432-1459) и синовац, Ладислав син Јована (пом. 1425-
1444): P. Engel, Аrchontológiа II, 112; idem, Genealógia, tab. Jakcs(i) (kusalyi).
172 11. август 1445. године.
173 Ламбертсас или Берегсас је данашње Берегово поред мађарско-украјинске
границе: D. Csánki, Magyarország I, 411; G. Györffy, Történeti földrajz I, 532-533.
174 Ладислав Палоци, син Емериха (1411-1470), берешки жупан, надзорник краљеве
коњушнице (1438-1439), уншки жупан 1439-1446. и краљевски судија 1446-1470;
његов брат од стрица Јован, син палатина Матије Палоција (пре 1436-1461),
такође жупан жупаније Унг 1444-1454. године и магистар вратара 1453. године:
P. Engel, Аrchontológiа II, 185; idem, Genealógia, tab. Pányoki rokonság 1. Pálóci.
175 Никола Вардаји, син Доминика (1391-1446), надзорник краљичине коњушнице
1424-1426, чонградски (1427-1429) и саболчки жупан (1435-1440): P. Engel,
Аrchontológiа II, 254.



истог Дароца,176 Петром од Булча, Григоријем и Јованом од истог Булча,177

Павлом и Албертом од Кереца;178 и у наредну суботу, наиме пред празник
Успења Славне Девице,179 испред вароши Вари,180 која се налази у реченој
Берешкој жупанији и припада реченој тврђави Мункач, такође пред њеним
суседима и сумеђницима, наиме Грисогоном од Харабора, Јованом од
Чатохарабора,181 Петром, Домиником, Ђорђем и Мартином од Гејерце,182

Фрањом, Андријом и другим Андријом од Боршове,183 тамо законито
позваним и присутним, приступајући увели напред именованог племенитог
господина војводу Јована у посед наведене тврђаве Мункач, као и вароши
и села напред именованих, и свих других добара, прихода и приноса ове
тврђаве, и наведених вароши и села, којим год именима називаним, и
одредили да их према праву залога држи, поседује и има, без појављивања
приговарача у законом прописане дане и часове пред лицем истих, у складу
са обичајима овог Краљевства Угарске, због чега смо, за чврсто и трајно
памћење, одлучили да издамо ову нашу повељу, оверену због заштите
висећим и аутентичним нашим великим печатом. Дано руком часног мужа,
магистра Бенедикта од Бороха, лектора наше наведене цркве и друга и
саканоника нашег, тридесетшестог дана од поменутог увођења у посед.
Године Господње вишеречене. Поштовани и часни мужеви, господа Никола
Бодо, изабрани, Емерих Сремац, кантор, Никола звани Баријус, кустод,
Стефан од Несмела и Георгије од Задора, декани наше поменуте цркве... 
Завршни део ове повеље (33 – 35. ред) идентичан је претходној (39 – 42. ред).

Прочитано у целини од магистра Вербеција 

На полеђини: Препис из пресуде о увођењу у посед тврђава Мункач и Ершомљо
и вароши Сатмар, Немети и Бања, другачије Ривули Доминарум, и Дебрецина
и Бесермења итд, за госпођу Беатрису итд. Године 1506. Унето у регистар 23.
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176 Симон Дароци био је посланик на сабору 1445, Хуњадијев фамилијар 1447.
године: P. Engel, Аrchontológiа II, 56. Породица носи назив по месту Дароц, сада
Берегдароц на мађарској граници са Украјином, западно од Берегова.
177 Петар Булчуји, син Матије (пом. 1411-1452), посланик на сабору 1447. године
из Берешке жупаније: P. Engel, Аrchontológiа II, 43.
178 Није ми познато које су личности у питању.
179 14. август 1445. године.
180 Вари на Тиси, на граници Мађарске и Украјине јужно од Берегова: D. Csánki,
Magyarország I, 412; G. Györffy, Történeti földrajz I, 550.
181 Нису познати. Халабор је југоисточно од Варија, на граници са Мађарском.
182 Нисам успео да пронађем податке о овој породици.
183 Боржава, југоисточно од Берегова. О поседима породице Боршоваји уп. D.
Csánki, Magyarország I, 414, 421.
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Aleksandar Krstić

THE DOCUMENTS ON HUNGARIAN ESTATES 

OF DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ MORTGAGED TO 

JÁNOS HUNYADI IN 1444/1445. 

Summary

This paper presents a critical edition of two Hungarian charters from
the State Archives of Hungary (Magyar Országos Levéltár), issued by the judge
royal Peter Szentgyörgyi and Bazini in 1506. These charters contain copies of
charters issued by the Székesfehervár chapter in 1445, on the occasion of the
introducing János Hunyadi in the possession of the castles Munkács (Mukačeve
in Ukraine) and Érsomlyó (Vršac in Serbia), and the towns of Szatmár, Németi,
Nagybánya (Satu Mare and Baia Mare in Romania), Debrecen and
Böszörmény (today Hajdúböszörmény in Hungary), together with villages and
praedia (uninhabited lands) belonging to them. Hungarian king Zsigmond
(1387-1437) had donated the majority of these estates to Serbian despot Stefan
Lazarević (1389-1427) in 1411. Munkács had become the property of the
despot about 1422/3, while Érsomlyó was in despot’s hands before 1431. His
successor despot Đurađ Branković (1427-1456) mortgaged these estates to
János Hunyadi in 1444/1445, as compensation for military help in the so–called
„long campaign“ against the Ottomans (1443-1444). Excluding Vršac, the
Serbian ruler had never been able to take back these estates, which became
property of the Hunyadi family. King Matthias Corvinus (1458-1490) deprived
the Branković family of Vršac and all other possessions in Hungary in the time
of Ottoman occupation of Serbia (1458-1459).

Key words: Stefan Lazarević, Djuradj Branković, János Hunyadi, Munkács
(Mukačeve), Érsomlyó (Vršac), Szatmár (Satu Mare), Németi, Nagybánya (Baia
Mare), Debrecen, Böszörmény (Hajdúböszörmény).

Чланак примљен: 26. 04. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.

Александар Крстић
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Татјана КАТИЋ
Историјски институт
Београд

Гордана ГАРИЋ ПЕТРОВИЋ
Историјски институт
Београд

ПОПИС ЗЕАМЕТА И ТИМАРА ОБЛАСТИ БРВЕНИК 

ИЗ 1477. ГОДИНЕ*

Апстракт: У раду је представљен најстарији познати турски попис
брвеничке области (вилајета), који садржи сумарне демографске и фискалне
податке за 178 села, пет мезри, три манастира и једну цркву. Настао је после
укидања Скопско-босанског крајишта, у време када су област и кадилук Брвеник
припа дали Паша санџаку, а пре него што су ушли у састав новоформираног
Призренског санџака.

Кључне речи: Османско царство, Брвеник, Паша санџак, вилајет, кадилук,
зеамет, XV век.

У првим годинама османске власти област некадашње жупе
Брвеник била је у саставу Скопско-босанског крајишта. Вилајет1 Брвеник
обухватао је десну страну Ибра, од Лепосавића до Ушћа, укључујући и
знатан део планине Копаоник, a на левој страни, je заузимао подручје
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* Рад je настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Од универзалних царстава ка националним државама.
Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану (Ев. бр. 177030).
1 Vilâyet – област у ширем смислу; до XVI века означавао је мању војно-управну
целину у саставу крајишта, а касније је постао синоним за ејалет (беглербеглук),
највећу војно-административну јединицу Османског царства. 

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 157-190
MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 157-190

УДК : 311.313(497.11)"14"(093)



између река Брвенице и Студенице (вид. карту у прилогу).2 Колико се ова,
у грубим цртама означена, територија вилајета поклапала с границама
српске средњевековне жупе, није познато. 

Брвеник је врло рано добио кадију. У другој половини XV века,
његова надлежност се, због малобројног муслиманског становништва,
протезала далеко изван територије брвеничког вилајета, у правцу
северозапада све до Дрине. У време општег пописа Румелије, у последњим
годинама друге владе Мехмеда II (1451-1481), под јурисдикцијом брвеничког
кадије налазила су се и села на подручју Чачка, Ужица, Златибора (Рујна),
Осата и Сокола. Чињеница да су наведена подручја регистрована у оквиру
опширног пописа Смедеревског санџака из 1476/77. године3, навела је
истраживаче да закључе како је и сама брвеничка област - вилајет Брвеник,
односно нахија Брвеник, била у саставу Смедеревског санџака.4 Међутим,
извор који овом приликом представљамо доказује да се вилајет Брвеник,
седамдесетих година XV века, налазио у саставу Паша санџака.

Реч је о сумарном попису једног дела овог највећег румелијског
санџака, који је, због огромне територије, увек пописиван у више књига.5

Татјана Катић, Гордана Гарић Петровић
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2 На основу објављених дефтера Зворничког санџака из 1519. и 1533. и парцијалних
података из необјављеног дефтера из 1548. године, које је уступио А. Ханџић, Б.
Кнежевић, Села нахије Брвеник у првој половинји XVI века, Српско село –
могућности и даљи правци истраживања, Београд 2003, 42, 55, је на готово
идентичан начин дефинисала границе нахије Брвеник. На приложеној карти
уцртала је границе нахије и поједина села. 
3 Istanbul, Başbakanlık Arşivi, Defterhâne-i Âmire Tahrîr Defterleri (даље TD) 16,
11-173. Дефтер није сачуван у целини, недостаје му почетак са тачним насловом
и датумом. Према истраживању Хазима Шабановића, Турски извори за историју
Београда, I, св. 1, Катастарски пописи Београда и околине 1476-1566, Београд
1964, 3-4, настао је између 1476. и јануара 1478. 
4 H. Šabanović, Bosanski pašaluk, Sarajevo 1982, 200; А. Аличић, Турски катастарски
пописи неких подручја западне Србије XV и XVI век, I, Чачак 1984, 16; A. Handžić,
Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka (iz 1519. i 1533. godine), Sarajevo 1986, 8;  Е.
Миљковић-Бојанић, Смедеревски санџак 1476-1560 земља-насеља-становништво,
Београд 2004, 45, 194. У наведеном дефтеру из 1476/77. године, није уписано ни
једно село које припада нахији Брвеник, нити се Брвеник као нахија помиње у
било ком другом контексту. 
5 Обим Паша санџака се временом мењао, највећи је био управо седамдесетих
година XV века, када је, због ширења граница Царства, укинуто Крајиште као
привремен облик османске власти, а уведен редован – санџаци. Већ тридесетих
година XVI века Паша санџак је био мањи, али и даље највећи санџак на тлу
Европе. Обухватао је територију од Пирота, Берковице и Знепоља на западу
према Софији, централну Бугарску и даље на истоку долину Марице. Југозападно од



Ова, којом располажемо, настала је у исто време када и поменути дефтер
Смедеревског санџака. Није сачувана у целини, недостаје јој почетак са
оригиналним насловом и датумом састављања.6 Сачувана су само последња
32 листа, на којима су пописане области између Косовске Митровице и
Истока (зеамет Сухо Грло), Ђаковице и Пећи (зеамет Дечани), предели
јужно од Ђаковице, између Белог Дрима и Проклетија (зеамет Алтун-
или), затим већи део данашњих области Бихора и Рашке (зеамет Бихор,
Трговиште, Брвеник и неколицина њима припадајућих тимара, као и
зеамет влаха Вукове земље који није био устројен према територијалном
принципу већ према статусу становника). Поменути зеамети обухватају
изузетно велики број села и обимом се, скоро у потпуности, поклапају с
потоњим нахијама Бихор, Тговиште и Брвеник, средином XVI века.7 Уз
њихове притежаваоце стоји напомена да јашу за Паша санџак. Тиме се
потврђује, да су горенаведене области Косова и Рашке припојене Паша
санџаку након што је расформирано Скопско-босанско крајиште, баш као
што је то био случај и са јужним крајишким вилајетима: Скопљем, Тетовом,
Дебром, Прилепом и другима.8

У историографији до сада није било познато да су се горенаведена
подручја налазила у оквиру Паша санџака. За нахију Брвеник, како смо
већ навели, сматрало се да је прво припадала Смедеревском санџаку, а да
је у периоду између 1480. и 1516. припојена Зворничком санџаку.9 Међутим,
ни ово није тачно, јер је вилајет Брвеник, пошто је једно време био у
саставу Паша санџака, издвојен из њега, скупа с Бихором, Трговиштем и
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Софије простирао се Ћустендилски санџак, али већ од Скопља и Тетова, према
југу, Македонија је припадала Паша санџаку. Такође су у састав овог санџака
улазили Грчка Македонија, Тракија и јужна Бугарска. 167 Numaralı Muhâsebe-i
Vilâyet-i Rûm-İli Defteri (937/1530), I-II, Ankara. 2001, 2003.
6 TD 5m. Овај дефтер, као и смедеревски, настао је у време општег пописа
Румелије, у осмој деценији XV века. С обзиром да накнадно унете примедбе о
промени власника тимара потичу из 1477. и наредних година, закључујемо да је
попис завршен најкасније 1477. па га тако и датирамо. У дефтеру се на више
места помиње и смена великог везира Гедик Ахмед-паше, због одбијања да
прихвати заповедништво у походу на Скадар. Ахмед-паша је смењен крајем
1477., када га је на положају заменио учитељ Мехмеда Освајача, Хизироглу
Синан-паша. (I. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II cilt, 5 baskı, Ankara 1988, 178)
Синан-паша се  такође, на више места помиње у попису
7 Поређење смо вршили с опширним пописима Призренског (TD 368) и Зворничког
санџака (TD 260) из 1548. године.
8 Вид. нап. 5.
9 Šabanović, Bosanski pašaluk, 200 



власима Вукове земље, и припојен Призренском санџаку, основаном,
највероватније, 1481. године.10

Вилајет Брвеник, односно брвеничка област, нахија Брвеник,
судећи према расположивим подацима, била је у оквиру Призренског
санџака најкраће до 1490. године.11 Скоро је сасвим извесно да је припадала
санџаку Призрен и касније, све до ступања на престо новог султана
Селима I (1512-1520). Тада је, наиме, као последица агресивне османске
политике према Угарској, дошло до реорганизације појединих санџака на
граници или у непосредном залеђу Царства, Пошто је Зворнички санџак
носио највећи терет борби с Угрима, нахија Брвеник је, вероватно у првих
пар година владавине Селима I, издвојена из надлежности призренског
санџакбега, и скупа са својом провинцијском војском стављена на
располагање и под директну команду санџакбега Зворника. То је разлог
због кога нахије Брвеник нема у сумарном дефтеру Призренског санџака
из 1518. године12, а има је, једним делом, у сумарном дефтеру Зворничког
санџака из 1519, односно у целини у истом дефтеру из 1533. године.13

Попис области Брвеник, из 1477. године14, значајан је не само због
тога што разрешава питање места нахије Брвеник у војно-административној
шеми Османског царства у другој половини XV века, већ и зато што је
први који садржи демографске податке. Обухвата 178 села, пет мезри, три
манастира и једну цркву, које касније можемо пратити кроз пописе
сачињене током XVI века. С тим у вези, радећи на убикацији брвеничких
села, били смо у прилици да на више места исправимо грешке у читању
и убикацији Адема Ханџића (Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka iz 1519.
i 1533. godine), које су, вероватно, настале због лошег квалитета предлошка
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10 У исто време основан је и Скадарски санџак, коме су припала села зеамета Сухо
Грло, Дечани и Алтун-или; налазимо их у дефтеру реченог санџака из 1485. године
(Pulaha S., Defteri i Regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, I-II, Tiranë 1974).
Вилајети на тлу данашње Македоније остали су у саставу Паша санџака. и током
XVI века. Опш. вид. Д. Шопова, Кога Скопје било центар на санџак во периодот
од паѓањето под турска власт до крајот на XVI век, Гласник на Институтот за
национална историја, 1(1957) 89-98.
11 Ö. Barkan, 894 (1488/1489) Yılı Cizyesinin Tahsilâtına Âit Muhasebe Bilânçoları,
Belgeler, 1 (1964) 65. 
12 TD 92.
13 У дефтеру из 1519. уписана су само она брвеничка села која су припадала
хасовима, јер је расподела истих на тимаре била у току. Комплетну слику
брвеничке нахије имамо тек у следећем сачуваном попису Зворничког санџака из
1533. Handžić, Dva prva popisa, 7. 
14 TD 5m, 48-60.



на коме је радио.15 У напоменама смо истакли све разлике између нашег
и Ханџићевог рада, док неспорна места нисмо посебно истицали.
Приликом транскрибовања односно превођења имена села, нисмо
буквално преносили арапску графију, јер она не познаје гласове њ, ћ, ђ и
ц. Арапским кефом (آ) означавани су гласови к, ћ и ђ, нуном (`) н и њ,
џимом (ج) џ, ч и ц. У неким случајевим писар је комбинацијом нуна и јета (mq)
истицао глас њ, односно дала и јета (w q) глас ђ. Тако да смо, руководећи
се нашим изговором, читали Пискања а не Пискана, Ивање а не Иванје,
Ђакова а не Дјакова (Дејакова), Чупађе а не Чупадије и слично. 

[48] Зеамет Брваник

спенџа реченог зеамета припада царској благајни

Део Мехмед-бега, сина Кара Хизира, јаше за Паша санџак

Село Б р в а н и к16, држи пазар, кућа 38, неожењених 7, удовица 8, хаса
виноград 1 комад, хаса земин 2 комада, пазарна такса
500, приход 3617

Село П и с к а њ а17, кућа 23, неожењених 8, удовица 4, хаса земин 1 комад,
приход 2845
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15 Ханџић није користио оригинал дефтера већ фотокопије Оријенталног института
у Сарајеву, које су врло неквалитетно урађене; снимци су мутни и знатно умањени
у односу на оригинал. Шест година после објављивања његове књиге, из штампе
је изашао чланак Е. Мушовић, Брвеник у турским изворима XV и XVI века,
Новопазарски зборник 16 (1992), који је, према наводима аутора, урађен на
основу истих сарајевских фотокопија, а без увида у Ханџићев рад?! С обзиром на
то да Мушовићев чланак садржи још више грешака у читању и убикацији места,
те да би исправке истих знатно увећале обим нашег рада, одлучили смо да се на
њега не осврћемо.
16 Остаци средњевековног града Брвеника, седишта истоимене жупе, налазе се 9
km северно од Рашке, на доминантном брегу изнад ушћа реке Брвенице у Ибар.
Утврђење је потпуно неправилне основе прилагођене постојећем терену.
Подграђе се налазило на правцу прилаза граду дугачком косом која се спушта ка
ушћу Брвенице у Ибар. Предпоставља се да се трг налазио на јужној падини
подграђа, на заравњеном платоу, где су остаци цркве Св. Николе. Д. Булић, Град
Брвеник у светлу археолошких истраживања, Историјски часопис LX (2011) у штампи.
17 Пискања, на левој обали Ибра, северно од Брвеника.



Село Б е л ц е18, кућа 63, неожењених 17, удовица 6, хаса земин 1 комад,
приход 4921

Село О г р а в а19, кућа 8, неожењених 7, приход 813
Село К у р и ћ20, кућа 31, неожењених 20, удовица 3, хаса земин 1 комад,

приход 3075
Село Б и ћ е л е21, кућа 36, неожењених 5, удовица -, хаса земин 1 комад,

приход 2200
Село Б а б и н  П о т о к22, кућа 12, неожењених 3, хаса ливада 1 комад,

приход 1131
Село Л у ч и ц е23, кућа 30, неожењених 9, удовица 1, хаса земин 1 комад,

приход 2269

Татјана Катић, Гордана Гарић Петровић

162

18 Наводи се међу селима које је цар Урош потврдио челнику Муси 1363. године
(М. Шуица, Повеља цара Уроша о замени поседа између кнеза Војислава и челника
Мусе, Стари српски архив 2 (2003) 145, 160). Нисмо сигурни да ли га треба иденти -
фиковати с данашњим селом Беоце, југозападно од Брвеника, или Белцима, југоисточно
од Биљановца. Белце је, према турским пописима, било једно од најмногољуднијих
села брвеничке области, познато по бројним виноградима и значајној производњи вина
(TD 260, 514-515). Према А. Алексић, Ибар од Рашке до Карановца, Годишњица
Николе Чупића 3 (1879) 40, у другој половини XIX века, брда између Курића и Пискање
била су под виноградима, што би упућивало на закључак да село Белце треба
поистоветити с Белцима код Биљановца. С друге стране, Р. Илић, Ибар, Насеља
српских земаља III, Београд 1905, 561, не помиње узгој грожђа у Беоцима. Према
његовим истраживањима, винограда је било на присојним местима у околини Руднице,
Баљевца, Ушћа и Јошанице, а ушћанско и баљевачко вино било је познато и изван те
области. Handžić, Dva prva popisa, 58, 128, погрешно прочитао Јелеч, уз претпоставку
да се односи на Јелеч јужно од Новог Пазара, што не може бити јер је Јелеч седиште
истоимене нахије у Босанском санџаку, и никада није припадао Брвенику. 
19 Или Угрова, Угарава и слично; непознато. Не може се прихватити Ханџићева претпо -
ставка (Dva prva popisa, 55, Огрок, Угрок) да се ради о селу Гркаје (Лепосавић)
на Рогозни, јер се оно у пописима бележи Угракиник и до средине XVI века
припадало је Вучитрнском, а после тога Призренском санџаку. С. Катић, Т. Катић,
Рудник Жежна и рударство Рогозне и Подбуковика у XVI веку, Историјски
часопис LIX (2010) 201-202. До 1518. припадало је Вучитрнском санџаку.
20 Курићи, северно од Рашке, на десној обали Ибра, између Корлаћког потока и
Јошанице; упор. Handžić, Dva prva popisa, 118, Корићи, неубицирано.
21 Бићеле, северно од Рашке, на левој обали Ибра, северно од ушћа Брвенице.
22 Ишчезло насеље које се налазило у атару села Рвата, на Бабином потоку, десној
притоци Ибра, на месту које се зове Старо село. Илић, Ибар, 550-551.  Наводи се
међу селима које је цар Урош потврдио челнику Муси 1363. године. Шуица,
Повеља цара Уроша, 145, 146, 160.
23 Истоимено насеље крај Биљановцa; Handžić, Dva prva popisa, 113, Лучице,
неубицирано.



Село Ч у п а ђ е24, кућа 10, неожењених 3, удовица 1, хаса земин 1 комад,
приход 1270

Село В а р а в а25, кућа 60, неожењених 24, удовица 4, хаса земин 2 комада,
приход 4627

Село Г о р њ а  Р у д н и ц а26, кућа 27, неожењених 5, удовица 3, хаса
виноград 1 комад, половина од хаса млина, приход 1939

Село Д о њ а  Р у д н и ц а27, кућа 13, неожењених 7, приход 697
Село Р о ј ч и ћ28, кућа 6, неожењених 1, приход 517
Село П о п о в а  П о љ а н а29, кућа 6, неожењених 1, удовица 2, приход 430
Село Б а љ е в и ц30, кућа 21, неожењених 4, удовица 2, хаса земин 1 комад,

приход 3018
Село Б р а н к о в  Д о л31, кућа 8, неожењених 3, удовица -, хаса земин 1

комад,  приход 675
Село Ж е б ј е32, кућа 17, неожењених 4, удовица 2, приход 747
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24 Вероватно је реч о засеоку Чупавице који се почетком XX века налазио на
Јарандолском потоку и тада је имао само три куће. Илић, Ибар, 638. Упор. Handžić,
Dva prva  popisa, 63, 117, Чопарићи, Чопарје, неубицирано. 
25 Варево, северно од Рашке, на левој обали Ибра.
26 Истоимено насеље југоисточно од Рашке. У повељи цара Уроша, којом се
челнику Муси 1363. потврђују град и жупа Брвеник, наводи се само као Рудница
са засеоцима Церовом Главом и Лисином. Шуица, Повеља цара Уроша, 145, 146, 164.
27 Исто. 
28 Истоимени заселак Казновића, крај Ибра, југоисточно од Рашке; упор. Handžić,
Dva prva popisa, 55, 137, Рупчићи, неубицирано. 
29 Попово поље, данас потес крај Ибра, западно од Д. Руднице. У другој половини
XIV века припадало је челнику Муси. М. Пурковић, Попис села у средњевековној
Србији, Годишњак Скопског филозофског факултета IV-2 (1939-1940), 130
претпоставља да је у питању заселак Поповци код Новог Пазара. Ову претпо -
ставку понавља и Шуица, Повеља цара Уроша, 144, 163. Како је село Попово
Поље, заједно са селима Пољане и Стрмољ, припадало породици Кијеваца, С.
Милојевић,  Мусићи. Просографско истраживање једне српске средњовековне
породице, Историјски часопис XXXIII (1986) 8 је изнео мишљење да су се ова
села налазила у Кијевчићима, пределу који обухвата обронке Копаоника, западно
од села Граничана.  
30 Баљевац, на левој обали Ибра, северно од Брвеника, на ушћу Јарандског потока
у Ибар.
31 Непознато. Постоји брдо и шума Бранковина у Гокчаници, као и Бранковски поток.
Handžić, Dva prva popisa, 48, 136, претпоставља да је то Рудни до, између села
Лучно и Кремиће.
32 Непознато. У наредним пописима брвеничке области овог села нема, али се јавља
село Жепа, такође непознато (TD 173, 43; TD 260, 588). Можда је реч о истом селу.



[49]

Село К у к а н33, кућа 16, неожењених 5, удовица 2, приход 885
Село Д о њ и  Х р в а т34, кућа 18, неожењених 5, удовица 2, приход 1323
Ц р к в а  К у к а н35, празна, хаса виноград 1 комад, приход 115
Село Н о в а  С и л о36, кућа 10, неожењених 3, приход 614
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33 Ишчезло насеље, налазило се југоисточно од Рашке, на потоку Кукњу (Кукањици),
у близини села Чајетине, Шипачине и Новог Села, која су 1388. године били
засеоци села Кукња. У две повеље које су те године Обраду Декиндићу (Драгосаљићу)
издали кнез Лазар и патријарх Спиридон, село Кукањ се наводи у два облика,
као Кукањ (Кукан?) и као Кукаљ (Кукал?). А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара,
Београд 2003, 201-202, 209. Б. Кнежевић, Манастири у нахији Брвеник по
турским пописима из прве половине 16. века, Зборник Матице српске за ликовне
уметности 26 (1990) 265 и Б. Зарковић, Ибарски посед манастира Хиландар,
Баштина 25 (2008) 193-194 сматрају да је село Кукањ нестало у непознато време
а да се на његовом месту развило село Бељак, које је уцртано на аустријској карти
из 1689. (Übersicht des Kriegsschauplatzes in Alt-Serbien und Albanien 1689,
Mittheilungen des K. K. Kriegs-Archivs 1887, Neue Folge, II Band Tafel II, Wien 1888
према Б. Кнежевић, нав. место). За убикацију села и цркве Кукањ важан је податак
да се недалеко од данашњег села Чајетине налази Селиште, на коме су почетком
XX века сељаци ископавали темеље зграда и циглу. Илић, Ибар, 550-551.
34 Данас село Рвати, северно од Рашке, на десној обали Ибра. У другој половини
XIV века припадало је челнику Муси. Шуица, Повеља цара Уроша, 145, 146, 164
поистовећује га са селом Рватцка. На карти приложеној уз текст уцртани су и
Рвати и Рвацка. 
35 Црква Ваведења Пресвете Богородице, коју је подигао Обрад Декиндић
(Драгосаљић), уз одобрење кнеза Лазара и патријарха Спиридона, на својој
баштини, у селу Кукњу. Ради издржавања, приложио јој је село Кукањ и његове
засеоке Шипачино, Новосељане и Чајетино. Цркву са наведеним селима неколико
година касније, кнез Стефан Лазаревић је одузео Обраду и даровао Хиландару. Том
приликом Хиландару је даровано и село Присојник, као и три засеока у Храштима.
До данас није утврђено где се налазио манастир Кукањ. Кнежевић, Манастири у
нахији Брвеник, 266 и Зарковић, Ибарски посед, 193-194 претпостављају да је на
његовом месту подигнута Црква Св. Марка (Марковица) у Бељаку.
36 Ново Село, југоисточно од Рашке, на Кукањици. Током XIV века било је у
саставу баштине породице Обрада Драгосаљића, најмање две генерације уназад,
приложено је  Цркви Ваведења Пресвете Богородице у селу Кукњу (вид. прет.
нап.). Тада је било заселак села Кукња да би неколико година касније, постало
заселак села Шипачине. У периоду између 1392. и 1402, кнез Стефан Лазаревић
га је, заједно са осталим поменутим селима, даровао Хиландару. Младеновић, Повеље



Село К о р л а ћ37, кућа 29, неожењених 7, приход 1871
Село Ш и п а ч и н о38, кућа 18, неожењених 6, приход 662
Село Д о њ а  Б р в а н и ц а39, кућа 18, неожењених 4, удовица 1, хаса млин

1, хаса земин 1 комад, хаса ливада 2 комада, приход 1439
Село Ц р н о  Г л а в а40, кућа 37, неожењених 10, удовица 1, приход 872
Село Ц р н о г у (о) њ а41, кућа 7, неожењених 3, приход 450
Село О р а х42, кућа 19, неожењених 5, хаса виноград запуштен 1 комад,

хаса млин запуштен, хаса ливада 1 комад, приход 1169
Село Ц р н е љ а к43, кућа 42, неожењених 10, удовица 1, хаса млин 1, хаса

земин 1 комад, приход 1782
Село Б и с т р и ц а44, кућа 35, неожењених 10, удовица 2, приход 1469
Село П а м е т к о45, кућа 9, удовица 1, приход 757
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кнеза Лазара, 201, 203, 205, 206, 210, 212, 214; М. Шуица, Повеља кнеза Стефана
Лазаревића којом се Хиландару прилаже црква Ваведења Богородичиног у Ибру,
Стари српски архив 3 (2004) 112, 114, 123; А. Младеновић, Повеље и писма
деспота Стефана, Београд 2007, 157, 159, 161, 162.
37 Корлаће, северно од Брвеника.
38 Шипачина, југоисточно од Рашке, на Кукањици. Током XIV века у саставу
баштине породице Обрада Драгосаљића. Године 1388. приложено је Цркви
Ваведења Пресвете Богородице у селу Кукњу. Тада је било заселак села Кукња
да би неколико година касније, постало самостално село. Између 1392. и 1402.
даровано је Хиландару (вид. нап. 33). Handžić, Dva prva popisa, 65, 71, 132, погрешно
прочитао као Синичино, поистовећујући га са селом Сенци, између Дољана и Тадења. 
39 Д. Брвеница западно од Брвеника, на реци Брвеници.
40 Црна Глава, источно од Јошаничке Бање.
41 Према попису из 1533. године, други назив за село Шарпељ (TD 173, 42).
Handžić, Dva prva popisa, 62, 123, погрешно прочитао Шарићи, неубицирано.
42 Некада заселак Павље Цркве, данашње Павлице. Наводи се међу селима које
је цар Урош потврдио челнику Муси 1363. године. А. Соловјев, Једна српска жупа
за време царства, Гласник Скопског научног друштва III (1927) 26, 28, 38; Пурковић,
Попис села, 123. Уцртан на карти Главног ђенералштаба из 1893, Д.8. (Рашка).
43 Црни Јелак; у опширном попису Зворничког санџака из 1548. године уписано
као Црни Лак (TD 260, 544). Име овог насеља је сачувано у имену предела и шуме
између Лисине и Брзећа на Копаонику. Handžić, Dva prva popisa, 71, 122,
Црнељак, неубицирано.
44 Истоимено село у долини Бистричке реке, десне притоке Ибра, југоисточно
од Рашке.
45 Данас Паметина, северозападно од Брвеника, код изворишта Крушевичке реке,
саставнице Брвенице; упор. Handžić, Dva prva popisa, 51, Патина, Паметина,
Појетина, непознато.



Село Д о б р а ч и н ц е46, кућа 20, неожењених 2, приход 742
Село М у р и47 припада Рудници48, кућа 10, неожењених 4, приход 576
Село Ц р л а п а49, кућа 7, неожењених 4, приход 646
Село П р и с н о в и к50, кућа 24, неожењених 4, удовица 1, приход 895
Село Ж е ж а н а51, кућа 19, неожењених 7, удовица 1, хаса млин 1 запуштен,

приход 1425
Село Ш у т а н о в а52, кућа 19, неожењених 5, удовица 2, приход 678

[50]

Село К о з е ш и ц а53, кућа 9, неожењених 2, удовица 2, хаса млин 1
запуштен, приход 866

Село Б е л и с т е н а54, кућа 12, неожењених 5, удовица 1, хаса земин 1
комад, приход 1235
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46 Добрчин, село које се почетком XX века налазило у Кметији Јошаничка Бања,
на Добрчинском потоку. Тада је имало само једну кућу. Илић, Ибар, 653; упор.
Handžić, Dva prva popisa, 54, 126, Добрачица, Добручица, Добручница, непознато. 
47 Муре, југоисточно од Рашке, код ушћа Рудничке реке у Ибар.
48 Вид. под Г. и Д. Рудница, нап. 26 и 27.
49 Могућа су и другачија читања, непознато. 
50 Присојник, село које је Кнез Стефан Лазаревић, са мајком и братом Вуком,
између 1392 и 1402. приложио Хиландару, заједно са Црквом Ваведења Пресвете
Богородице у Кукњу и припадајућим јој селима (вид. нап. 36). Младеновић,
Повеље и писма деспота Стефана, 155-162; Шуица, Повеља кнеза Стефана,
107-123. Према Илић, Ибар, 551 и Р. Павловић, Подибар и Гокчаница, Насеља и
порекло становништва 30, Београд 1948, 220, Присојник се налазио између
Рудничке реке и Кукањице. Један део косе Калевац, у близини Новог Села, носи
назив Присојник. На њему се налазе новоселски виногради, ливаде и њиве. Код
Чеперковића из Новог Села очувало се предање да су њихови стари живели на
Присојнику. Брдо Присојник уцртано је на карти Главног ђенералштаба из 1893,
Д.8. (Рашка), западно од села Бељак, у његовој непосредној близини. Милојевић,
Мусићи, 9, Присојник смешта код брда Присоја, између Остраћа и Љешка
51 Жежена, северно од Биљановца, на десној обали Ибра, упор. Handžić, Dva prva
popisa, 113, Жежна, неубицирано.
52 Шутановина, југоисточно од Јошаничке Бање; упор. Handžić, Dva prva popisa,
130, Тутановина, без коментара.
53 Можда Козница на истоименој притоци Расине.  
54 Бела Стена код Баљевца, северозападно од Брвеника, на левој обали Ибра;
упор. Handžić, Dva prva popisa, 51, нејасно да ли је Бела Стена (Рашка) или Бела
Стена (у Студеници).



Село Л а с о в  П о т о к55, кућа 15, неожењених 5, удовица 1, приход 598
Село Ј а р у н и  Д о л56, припада Поточанима57, кућа 29, неожењених 4,

удовица 1, приход 1781
Село Р а с п о т о ц и58, кућа 13, неожењених 3, приход 989
Село П о б р ђ е59, кућа 8, неожењених 4, удовица 1, приход 904 
Село Г о р њ и  Х р в а т60, кућа 14, неожењених 5, приход 1142
Село Г о р њ и  П р и б о ј61, кућа 22, неожењених 3, удовица 4, приход 1669
Село П о п ј е62, кућа 19, неожењених 5, удовица 3, приход 644
Село П у б а в н а63, кућа 8, неожењених 3, приход 177
Село И с т р о в и ц а64, кућа 8, приход 729
Село П а р т а р65, кућа 10, неожењених 1, удовица 1, хаса земин 1 комад,

приход 668
Село Г о р њ а  Р у д н а66, кућа 9, неожењених 2, удовица 1, хаса ливада

1 комад, приход 430
Село Ц а ј и ћ е67, кућа 27, неожењених 10, удовица 3, приход 623
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55 Данас Власово код Рашке.
56 Јарандо, код Баљевца, на Јарандском потоку, левој притоци Ибра. У сумарном
попису завршеном 1533. године, уписан је као Јарахин дол (TD 173, 54), упор.
Handžić, Dva prva popisa, 33, 133, Парохин (Парочин) дол, неубицирано.
57 Непознато. 
58 Непознато.
59 Побрђе, код Баљевца, на Побрђском потоку, левој притоци Ибра.
60 Данас село Рвати, северно од Рашке, на десној обали Ибра.
61 Прибој на реци Јошаници, северозападно од Јошаничке Бање.
62 Попе, северно од Јошаничке Бање.
63 Пупавно, западно од Плане, на Планској реци; упор. Handžić, Dva prva popisa,
52, 120, Поповина (Попавина), неубицирано. Наводи се у Жичкој повељи као једно
од села које је Стефан Првовенчани даровао манастиру Жичи. С. Новаковић,
Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 571; Г. Шкриванић,
Жичко епархијско властелинство, Историјски часопис IV (1952-1953) 152, 156.
64 Ово ишчезло насеље налазило се у атару села Рвата. На месту Острвици
почетком XX века били су видљиви остаци старе цркве, у чијој се близини
налазило Латинско гробље.  Илић, Ибар, 644; упор. Handžić, Dva prva popisa,
44, Островица, без коментара.
65 Непознато. Није исправна претпоставка да се ради о селу Пиларета (Handžić,
Dva prva popisa, 62) јер је оно, под тим именом, регистровано у свим пописима
Босанског санџака. Примера ради, тридесетих година XVI века, када је уписан
Партар у нахији Брвеник (TD 173, 39; Handžić, нав. место), Пиларета је уписана
у нахији Рас (TD 164, 103). 
66 Данас село Рудно, северозападно од Брвеника.
67 Цајићи, на Брвеници.



М а н а с т и р  Г р а д а ц68, припада Бзовику69, кућа 5, хаса виноград 1 комад,
хаса млин запуштен 1, хаса ливада 1 комад, приход 834

Село Д у б о ч и ц а70, кућа 24, неожењених 5, приход 701
Део села Т и х о ш71, кућа 10, неожењених 4
Село Д у б и ц а72, кућа 4, неожењених 2, удовица 1, приход од два села73 1155
Део села Ш е к у л а р74, кућа 11, неожењених 3, удовица 1, приход 477
Село Њ и в а75, кућа 24, неожењених 5, удовица 3, приход 688

[51]

Село Л о з н а76, кућа 7, неожењених 4, приход 784
Село П о п о в и ћ77, кућа 8, неожењених 2, удовица 1, приход 612
Село Ж у п а н  С т е п а н78, кућа 17, неожењених 5, удовица 1, приход 1241
Село Ж и ж е в и ћ79, кућа 20, неожењених 6, удовица 3, приход 1058
Село О ж е р а ћ80, кућа 14, неожењених 4, хаса земин 1 комад, приход 907
Село Д о њ и  П о п о в и ћ81, кућа 11, неожењених 2, удовица 1, приход 604
Село О ш љ и  П о т о к82, кућа 10, неожењених 5, удовица 1, приход 353
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68 Манастир Градац, са црквом посвећеном Благовештењу, задужбина краљице
Јелене, супруге Уроша I. Налази се крај Градачке реке, десне притоке Брвенице,
око 13 km од Брвеника.
69 Бзовик, северозападно од манастира Градац.
70 Дубочица код Маглича, а не Дубока на Рогозни како претпоставља Handžić,
Dva prva popisa, 67. 
71 Данас Тиоџе, источно од Рашке.
72 Непознато. 
73 Мисли се на део села Тихош одн. Тиоџе.
74 Шеклери код Рудног, северозападно од Брвеника; упор. Handžić, Dva prva
popisa, 63, 65, 117, 138, Соколар, неубицирано. 
75 Непознато.
76 Лозно на левој обали Ибра, југоисточно од Ушћа.
77 Поповићи, заселак Чечине у горњем току Студенице. 
78 Данас Жупањ, на Јошаници, источно од Биљановца. 
79 Жижовци на левој обали Ибра, југоисточно од Ушћа, јужно од села Лозно.
80 Жерађе, на Јошаничкој реци, источно од Биљановца. Handžić, Dva prva popisa, 63,
Ивржак, Вржак, поистовећује га са селом Вршак, код Рашке, што није тачно јер је село
Виршака (Вршак) припадало нахији Враце у Босанском санџаку (Istanbul Başbakanlık
Arşivi Maliyeden Müdevver Defter–MAD nu. 540, 10). На другом месту Handžić, Dva prva
popisa, 117, исто село чита Озраће и погрешно га поистовећује с Оскраћем. 
81 Непознато. 
82 Вероватно се налазило негде у горњем току Студенице, између села Орља Глава
и Милићи, где данас постоји Ошље Брдо. Handžić, Dva prva popisa, 52, 64, 122,
Ушљи Поток, неубицирано.



Село П о к р в е н и к83, кућа 15, неожењених 3, приход 541
Село Д р а г ш и ћ84, кућа 27, неожењених 5, удовица 5, хаса ливада 1

комад, хаса млин запуштен 1, приход 845
Село Д о б р а в а85, кућа 21, неожењених 5, удовица -, приход 656
Село В р а н а  Л у к86, кућа 5, неожењених 1, удовица 1, приход 139
Мезра К у т и н а87, изван дефтера, власи су, дају влашке дажбине, кућа 3,

приход 245
Мезра З о в и к88, власи су, дају влашке дажбине, кућа 3, приход 245
Село У с т ј е89, кућа 15, неожењених 4, приход 1574
Село Б а р е90, кућа 15, неожењених 3, удовица 4, приход 1231
Село Р а т а ј91, кућа 10, неожењених 2, удовица 2, хаса виноград 1 комад,

приход 2733
Село С а в а в и ц а92, припада Магличу93, кућа 20, неожењених 2, приход 907
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83 Покрвеник, северозападно од Јошаничке Бање.
84 Неубицирано; не може се поистоветити с Дракшићима западно од Краљева
(Handžić, Dva prva popisa, 71) јер су они припадали Смедеревском санџаку, нахија
Морава (TD 1011, 840). Такође се не може повезати са селима сличног назива,
Драганићима, југозападно од Рашке, у Босанском санџаку, нахија Рас (TD 164,
78), нити са Дражинићима, у близини Рудног, у нахији Брвеник, јер Драгшићи и
Дражинићи постоје упоредо у истој нахији током XVI века (TD 173, 48, 52).
85 Истоимено село јужно од Лепосавића. Припадало је манастиру Светог Стефана
у Бањској (Љ. Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, Споменик IV (1890) 2), а
касније поседу челника Мусе (Шуица, Повеља цара Уроша, 144, 161).
86 У XVI веку уписано као Вранова Лука. Могуће да се односи на Врањево, јужно
од манастира Студенице или на Врановце код Рудног. 
87 Непознато.
88 Непознато. 
89 Ушће, на ушћу Студенице у Ибар. Наводи се у Студеничкој повељи у опису
међа манастирске земље. Студенички типик. Цароставник манастира Студенице,
прир. Т. Јовановић, Београд 1994, 148.
90 Истоимено насеље на десној обали Ибра, југоисточно од Ушћа.
91 Ратари, код Ушћа. Handžić, Dva prva popisa, 44, 54 поистовећује га са селом Ратај
код Александровца, иако сâм примећује да је то доста далеко од осталих села ове области. 
92 Данас Савово, југозападно од Маглича, некада посед манастира Студенице.
Новаковић, Законски споменици, 568; Студенички типик, 146; Г. Шкриванић,
Студеничко властелинство (1183-1190), Богословље XI (1967) 12.
93 Данас Маглич град, средњовековно утврђење на Ибру, југозападно од Краљева.
У ово време био је седиште истоимене нахије у Смедеревском санџаку. (TD 16,
470-480, 511-517)



Село И с е в а94, припада Остраћу95, кућа 6, приход 531
Део села Р а д и ч е в ц и96, кућа 6, неожењених 2, приход 438
Нијабет97 реченог вилајета 5000

Укупно:
панађур 1 села 67 црква 1 манастир 1 делова 3  
мезра 2 кућа 1467         неожењених 151   удовица 90   спенџа 41390

Приход без спенџе 90490

Он сâм [заим] је тешки оклопник (bürüme), 3 коњаника у панцир-оделима
(geçim), 22 лака оклопника (cebeli), 1 шатор са више одаја, 1 остава, 1 кухиња,
1 мали шатор (tenktür), 1 ратник с панцир-кошуљом (gönlek)

[52]  

Зеамет Брваник

његова спенџа припада царској благајни

Део чашнагира98 Скендер-бега, јаше за Паша санџак

Село П о п о в а  Р е к а99, кућа 20, неожењених 4, удовица 1, приход 901
Село Р ж а н а100, кућа 20, неожењених 5, удовица 4, приход 698
Село К р а м и ћ101, кућа 15, неожењених 6, удовица 1, приход 857
Село Г о с т и р а д и ћ102, кућа 20, неожењених 4, удовица 2, приход 802
Село Г о р њ и  П р о с н о в и к103, кућа 18, неожењених 3, приход 483
Село Д о њ и  П р о с н о в и к104, кућа 12, неожењених 3, удовица 2, приход 322
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94 Данас Горње и Доње Исево, западно од рудника Бело Брдо на Копаонику; упор.
Handžić, Dva prva popisa, 57, Доње Исево, непознато.
95 Село Остраће, северозападно од Лепосавића.
96 Радочевци, на Радочевачком потоку, почетком XX века припадало је Заревској
кметији. Илић, Ибар, 631. Уцртано је на карти Главног ђенералштаба из 1893,
Д8. (Рашка).
97 Приход од новчаних казни које је становништво плаћало за мање преступе;
одређиван је отсеком за свако село. 
98 Кушач јела на султановом двору.
99 Данас заселак Гокчанице, североисточно од Ушћа.
100 Ржана, југозападно од манастира Градца.
101 Кремиће, источно од Брвеника, на падинама Кремићке планине. 
102 Гостирадице, северозападно од Брвеника.
103 Могуће да се односи на данашњу Присојницу, заселак Бресника, јужно од Маглича.
104 Исто. Половином XVI века ово село имало је само две куће. TD 260, 549.



Део села Ш е к у л а р105, кућа 4, приход 160
Село С р е м ч е106, кућа 8, неожењених 2, приход 543
Село П а в л и ц а107, кућа 15, неожењених 7, хаса ливада 1 комад, приход 844
Село К о ч е љ е в а  Б р д а108, састоји се из два дела, кућа 12, неожењених 4,

удовица 3, приход 958
Село И в а њ е109, кућа 27, неожењених 5, удовица 2, приход 661
Село Г о р њ а  Б р в а н и ц а110, кућа 45, неожењених 7, удовица 4, хаса

виноград 1 комад, приход 2407
Село К о т и љ е в а ц111, кућа 18, неожењених 7, удовица 3, приход 469
Село П а к л е н а112, кућа 13, неожењених 5, удовица 2, приход 755
Село Д о њ и  Г р а д а ц113, кућа 21, неожењених 5, удовица 2, хаса земин

1 комад, приход 1084
Село В е л и њ114, кућа 7, неожењених 2, удовица 2, приход 473
Село Ч е ш љ а р115, кућа 13, неожењених 3, удовица 2, приход 597
Село К р у ш о в и ц а116, кућа 4, неожењених 1, удовица 1, приход 412
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105 Вид. нап. 74.
106 Северно од манастира Градца.
107 Истоимено село код Брвеника, на десној обали Ибра. Наводи се међу селима
које је цар Урош потврдио челнику Муси 1363. године, под именом Павља Црква,
заједно са засеоком Орахом. Шуица, Повеља цара Уроша, 145, 146, 163; Соловјев,
Једна српска жупа, 26.
108 Или Коцељева Брда, неубицирано. Handžić, Dva prva popisa, 65, 134, Гочилова
Брда, индентификује га са Гокчаницом, што се не може прихватити јер се иста у
пописима бележи као Гошманица или Гошчаница.
109 Ивање, северозападно од Рашке.
110 Горња Брвеница на Брвеници, западно од Брвеника а југозападно од Доње
Брвенице.
111 Котиљевац, северозападно од Рашке. Handžić, Dva prva popisa, 67, неубицирано,
претпоставља да је мезра која се никад није развила у насеље.
112 Паклење, северозападно од Брвеника; упор. Handžić, Dva prva popisa, 64, 132,
неубицирано.
113 Доњи Градац, западно од Брвеника, на реци Брвеници. Према подацима из
овог пописа (TD 5m, 12), Горњи Градац припада Вучитрнском санџаку.
114 Велење, северозападно од манастира Градца а јужно од Рудног; упор. Handžić,
Dva prva popisa, 66, Болиње, данас Велење (Рашка) и 125, Велиње, неубицирано.
115 Чешљари, код манастира Градца, западно од Брвеника.
116 Крушевица, северно од манастира Градца.
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Село Ж у т и ц е117, кућа 6, неожењених 2, приход 319
Село В а л е ш118, кућа 26, неожењених 5, удовица 1, приход 584
Село Б а ч е в а119, кућа 11, неожењених 4, приход 722
Део села Р а д и ч е в ц и120, кућа 3, удовица 1, приход 225
Део села Д о њ е  Р у д н о121, припада Градцу, кућа 6, неожењених 1, удовица

2, приход 150
Део села В е л и њ е122, кућа 7, неожењених 3, приход 228
Село П о л н а123, кућа 11, неожењених 4, удовица 3, приход 596
Село Р а д о ј е в и н о в ц е124, кућа 16, неожењених 5, хаса виноград 1 комад,

хаса млин 1, приход 8553
Село Р а т а ј125, кућа 7, неожењених 3, хаса земина 2 комада, приход 840
Село О д м е њ е126, кућа 23, неожењених 5, удовица 4, приход 1211
Село Р а д у ш а127, кућа 6, приход 240
Део села К о т р а ж128, кућа 4, неожењених 1, удовица 1, приход 160
Део села Ј а б л а н о в и к129, кућа 2, удовица 1, приход 86
Село Ј е л а ш и ц а130, кућа 60, неожењених 10, удовица 3, приход 1485
Село З а с а д131, кућа 15, неожењених 4, удовица 3, приход 1011
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117 Жутице, северно од Брвеника.
118 Вележ, јужно од Јошаничке Бање.
119 Бачевци, источно од Јошаничке Бање.
120 Вид. нап. 96. 
121 Данас Рудно, северозападно од Брвеника и манастира Градца.
122 Вид. нап. 114. 
123 Плана, источно од Ушћа.упор. Handžić, Dva prva popisa, 70, Полно, Полино, непознато.
124 Радојевина, у непосредној близини Бадња. Уцртана је на карти Главног ђенералштаба
из 1893, Д.8 Рашка; упор. Handžić, Dva prva popisa, 33, Радивојче, Радивојци, непознато.
125 Вид. нап. 91. 
126 Одмење, северно од Ушћа. Handžić, Dva prva popisa, 59, 127, без убикације.
127 Насеље се налазило на истоименој реци, десној притоци Студенице, у непо средној
близини Ушћа. Уцртано је на карти Главног ђенералштаба из 1893, Д.7. (Студеница).
128 Котража, северозападно од Рашке.
129 Истоимено насеље на Јаблановачкој реци, јужно од манастира Градца.
130 Данас Јелакци, североисточно од Јошаничке Бање, старо име Јелашци.  
131 Истоимено насеље код манастира Студенице. Наводи се у Студеничкој повељи
као једно од села које је Стефан Немања приложио манастиру Студеници. Новаковић,
Законски споменици, 568; Студенички типик, 146; Шкриванић, Студеничко
властелинство, 12.



Село Р о ш ц и132, кућа 19, неожењених 5, удовица 2, приход 517
Село Б р е з а в а133, кућа 15, неожењених 4, приход 988
Село Т а д и н а134, кућа 27, неожењених 6, удовица 1, приход 1483
Село Г о с п о ђ и н135, кућа 6, приход 285
Село М и л о в а н и ћ136, кућа 10, неожењених 2, удовица 1, приход 842
Село Г о р њ е  Ж а р и ч е137, кућа 6, неожењених 1, приход 331
Село Д о њ е  Ж а р и ч е138, кућа 5, приход 377
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Село С е л ц е139, кућа 13, неожењених 3, удовица 2, приход 768
Село В о д и ч н а140, кућа 6, неожењених 2, приход 543
Село Д о њ е  П л а в ч е141, кућа 13, неожењених 3, приход 981
Село Г о р њ е  П л а в ч е142, кућа 13, неожењених 2, удовица 1, приход 1345
Село Б р е с н и к143, кућа 45, неожењених 10, удовица 3, приход 905
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132 У опширном попису Зворничког санџака из 1548. (TD 260, 498) убележено као
Рожце, уз напомену да чува дербенд по имену Витина и остала опасна места на
главном путу који води из Смедеревског у Крушевачки санџак. Данас Рокци
североисточно од Јошаничке Бање; у близини села налази се врх Рожац. Handžić,
Dva prva popisa, Рошица, 44, 73, 115, неутврђено.
133 Брезова, западно од манастира Студенице, раније посед манастира Студенице.
Новаковић, Законски споменици, 568; Студенички типик, 146; Шкриванић,
Студеничко властелинство, 11, 12, на приложеној карти је уцртана на месту
Бресника, јужно од Маглича (?!)
134 Тадење, јужно од Ушћа.
135 Село се налазило јужно од Ушћа, на Госпођин потоку, притоци Радуше.  
136 Непознато.
137 Г. Жарче, на Ибру, источно од Ушћа.
138 Д. Жарче, на Ибру, заселак Ушћа; неубицирано у Handžić, Dva prva popisa, 49, 51.
139 Данас Сенци, југозападно од Тадења, као Сеоци уцртани на карти Главног
ђенералштаба из 1893, Д.8. (Рашка); упор. Handžić, Dva prva popisa, 72, Сеоце
(Лепосавић)
140 Водично, јужно од Ушћа.
141 Плавци код Ушћа, на левој обали Ибра.
142 Исто.
143 Бресник, јужно од Маглича, некадашњи посед манастира Студенице.
Новаковић, Законски споменици, 568; Студенички типик, 146; Шкриванић,
Стденичко властелинство, 11, 12, на приложеној карти је уцртан на месту
Засада (?!) Handžić, Dva prva popisa, 44, предлаже три Бресника, код Маглича,
Тутина и Ушћа, при чему му се овај последњи чини највероватнијим јер је
најближи Брвенику. 



Село Л е п о с а ћ144, припада Трескавици145, кућа 20, неожењених 4, удовица
2, приход 826

Део села Т в р д е н о в и ћ146, кућа 18, неожењених 5, приход 833
Део села Б о ј н о в и ћ147, кућа 12, неожењених 3, приход 609
Село Р у д н и к148, припада Трескавици, кућа 3, приход 165
Село Т р и к о с е149, кућа 10, неожењених 1, приход 490
Део села У л и ј е150, кућа 10, неожењених 4, приход 572
Село П л а н и ц а151, кућа 5, неожењених 2, приход 212
Село Н о в о  С е л о152, припада Магличу, кућа 16, неожењених 8, приход 1031
Село К р а ч и ц а153, припада Магличу, кућа 31, неожењених 10, удовица 1,

хаса винограда 3 комада, запуштени, хаса млин 1,
запуштен, приход 2414

Татјана Катић, Гордана Гарић Петровић

174

144 Лепосавић на Ибру.
145 Једно од села које је краљ Милутин доделио манастиру Светог Стефана у
Бањској било је и село попа Срђа Трескавац. До сада није убицирано. Према
мишљењу Г. Шкриванића,  Властелинство св. Стефана у Бањској, Историјски
часопис 6 (1956) 193, Трескавац би могао бити данашње село Поповци на Ибру,
код Лепосавића, чији назив подсећа на поповско село. Међутим, ова могућност
је искључена, јер je село Поповци, југозападно од Лепосавића, под тим именом
регистровано у овом истом попису Паша санџака из 1477. године (TD 5m, 12).
Касније је припало Вучитрнском санџаку, а по формирању хаса рудника Жежна,
регистровано је у оквиру Призренског санџака. С. Катић, Т. Катић, Рудник
Жежна, 202, 209. Села Трескавица и Доња Трескавица помињу се у повељи цара
Уроша из 1363. Шуица, Повеља цара Уроша, 145, 146, 158, 164, без коментара.
146 Тврђане, северно од Лепосавића, код ушћа Тврђанске реке у Ибар; упор. Handžić,
Dva prva popisa, 58, Тврђеновићи, северно од села Кукањ. На нама доступним
картама северно од Кукња нема овог села. Исто је приметио и Младеновић,
Повеље кнеза Лазара, 202.
147 У XVI веку у нахији Клопотник у Вучитрнском санџаку. (TD 167, 346), тако да је
могућа Ханџићева идентификација са селом Бојновиће, на Рогозни. (Dva prva popisa, 65). 
148 Могуће да се односи на данашње село Мајдево, северно од Лепосавића.
Handžić, Dva prva popisa, 66, неиндентификовано.
149 Истоимено насеље источно од Лепосавића. Могуће да је у питању село Таркоси
које је цар Урош 1363. потврдио челнику Муси. Шуица, Повеља цара Уроша, 144.
150 У непосредној близини Лепосавића.
151 Планиница код рудника Бело Брдо на Копаонику.
152 Ново Село, источно од Краљева, на Новоселској реци, десној притоци Западне
Мораве; упор. Handžić, Dva prva popisa, 34, неубицирано. 
153 Крачићи, су род у селу Метикошима код Краљева. Село се налази поред
Крачићког потока, који се данас зове још и Станчићки поток. Павловић, Подибар,
338. Handžić, Dva prva popisa, 74, Грачаница, непознато.



Село Ђ а к о в а154, кућа 20, неожењених 5, удовица 1, приход 687
Део села К а ј к о в а155, кућа 12, неожењених 3, удовица 1, приход 534
Део села З а п у ж а н и156, припада Храштанима157, кућа 5, приход 171
Део села Д р а ж е в  Б е л а ц158припада Храштанима, кућа 5, неожењених 1,приход 112
Део села К р а д а ц159, кућа 7, приход 124
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Село Ц р н и  Р а с т о к160, празно, приход споља 86
Село В р б а161, празно, приход споља 150
Село К о њ е162, власи су, дају влашке дажбине, кућа 9, приход 738
Село Ж и ж е в и ц а163, празно, приход споља 300
Село С т р у њ е164, празно, приход споља 150
Село В р њ ц и165, празно, приход споља 150
нијабет 2560 спенџа 27096

Укупно:
села 52 делова [села] 13 кућа 912 неожењених 153    
удовица 66 Приход без спенџе 51924

Он сâм је тешки оклопник, 1 коњаник с панцир-оделом, 13 лаких оклопника,
2 шатора, 1 мали шатор
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154 Ђаково, северно од манастира Студенице коме је раније припадало. Новаковић,
Законски споменици, 568; Студенички типик, 146; Шкриванић, Студеничко власте -
линство, 12;упор.Handžić, Dva prva popisa, 69, Дујаково, Дијаково, Ђаково, неубицирано.
155 Кајково северно од Лепосавића. Наводи се међу селима које је цар Урош
потврдио челнику Муси 1363. године. Шуица, Повеља цара Уроша, 145, 157.
156 Уписиван и као Заплужани, данас Запалеже, југозападно од Маглич-града; упор.
Handžić, Dva prva popisa, 34, Заплужани, непознато. 
157 Село се, према турском попису из 1548. (TD 260, 529, 530) налазило у близини
Полумира, имало је статус дербенда и скупа с Полумиром чувало је пут преко
Маглича. Упор. Handžić, Dva prva popisa, 55, Храстина. Данас Растиште, заселак Савова. 
158 Или Дражев Билац, непознато.
159 Градац, источно од рудника Бело Брдо.
160 Данас потес Растоке, уз Ибар, код Пискање.
161 Врба, источно од Краљева. У пописима XVI века забележено да припада
Магличу (TD 173, 38). 
162 Коњско, на левој обали Студенице, западно од Ушћа. 
163 Непознато.  
164 Страиње, засеок Орље Главе, северозападно од манастира Студенице. 
165 Могуће да се односи на истоимено насеље код Врњачке Бање.



[56]

Зеамет Брваник

његова спенџа припада царској благајни

Део Хошкадема, слуге Ахмед-паше, јаше за Паша санџак

Обавештено је да, супротно шеријату, чини раји неправду и насиље,
и зато је [овај део зеамета] дат Ертугрулу, сину Тургут-бега, припаднику
Високе Порте, у средњој декади Зилхиџе године 884. (23. II – 3. III 1480.)

Село Л у к о в и к166, кућа 9, неожењених 2, приход 396
Село Ч е р а н и167, кућа 6, неожењених 3, приход 418
Село О з м и ч е њ е168, кућа 16, неожењених 3, удовица 1, приход 489
Село С а с а н о в и ћ169, кућа 10, неожењених 3, удовица 1, приход 202
Село Д о њ и  Д р и н170, кућа 37, неожењених 6, хаса земина 2, приход 2080
Село Б о ј о в ц е171, зову га хас Горњи Дрин, кућа 13, неожењених 2,

удовица 2
Село М е к и н и ћ172, кућа 21, неожењених 6
Село М и х о л и ћ173, зову га хас Горњи Дрин, кућа 10, неожењених 2,

удовица 2
Село В и т ј а н о в и ћ174 и К о б и л о в и ћ175

Ових пет села176 зову Горњи Дрин, приходи су им на овом месту уписани. 
кућа 13, неожењених 3, удовица 1, хаса виноград 1 комад, приход 3837

Татјана Катић, Гордана Гарић Петровић
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166 Луковик, северозападно од Баљевца а северно од Рашке; упор. Handžić, Dva
prva popisa, 138, Луковићи. неубицирано
167 Черење, јужно од Баљевца.
168 Или Озмичина, непознато; исто и Handžić, Dva prva popisa, 116, Озимчино. 
169 Можда се односи на Асаново Село, заселак Чечине, у горњем току Студенице.
Handžić, Dva prva popisa, 67, претпоставља да је реч о селу Сасе, југозападно од
Брвеника.
170 Дрен на Ибру, узводно од Лепосавића. 
171 Неубицирано.
172 Мекинић на Дренској реци, северно од Лепосавића; упор. Handžić, Dva prva
popisa, 50, Мекинић, 120, Међеник. 
173 Миолиће на Дренској реци, а не Михалић на Ибру, како сматра Handžić, Dva
prva popisa, 56, 118, Михајловићи, Михојловићи. 
174 Витановица, северно од Лепосавића.
175 Непознато.
176 Бојовце, Мекинић, Михолић, Витјановић и Кобиловић.



М а н а с т и р  С т у д е н и ц а177, кућа 20, неожењених 3, удовица 2, хаса виноград
у близини Придворице 1 комад, хаса виноград у близини
Студенице 1 комад, хаса млин 1, хаса ливада 1 комад, хаса
земин 1 комад, хаса стабла крушке 3, хаса стабла ораха 6,
хаса стабала кестена 10, хаса башта 1, приход 2157

Мезра П о д и в а њ е178, празна, припада манастиру, приход споља 100
Мезра Л у к а  В и п о р о в а179, празна, припада манастиру, приход споља 85
Село Д о њ а  П р и д в о р и ц а180, зову га хас Братчић181, кућа 21, неожењених

7, приход 919
Село Г о р њ а  П р и д в о р и ц а182, зову га хас Његован183, кућа 21,

неожењених 4
Село З е м а н и ц а184, кућа 5, неожењених 3, хаса земин 1 комад, приход

два села [Г. Придворице и Земанице] 673
Село С и м у ч и ш т е185, кућа 16, неожењених 5, приход 636
Село О с т р а ћ186 В р у т к а187, кућа 60, неожењених 30, удовица 1, приход 2618
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177 Задужбина Стефана Немање. Манастирски комплекс, који чине Богородичина
црква, Краљева црква и Црква Св. Николе, налази се 12 km западно од Ушћа, на
десној обали реке Студенице.
178 Подбање у непосредној близини манастира Студенице. Handžić, Dva prva
popisa, 46, претпоставља да се налазила на подручју села Ивање, југозападно од
манастира Градац.
179 Непознато.
180 Низводно у односу на Горњу Придворицу (вид. нап. 182), а не на позицијама
које предлаже Handžić, Dva prva popisa, 45, код Лепосавића, Зубина Потока или
на Студеници. 
181 Може се читати и Бранчић, непознато.
182 Налазила се у близини Земанице, с којом су јој заједно обрачунати приходи.
Временом се и спојила са њом, па је у опширном попису из 1548. године, уписана
као „Горња Придворица другим именом Земаница“ (TD 260, 626); упор. Handžić,
Dva prva popisa, 46, „Горња Придворица, другим именом Жетаница“, без тачне
убикације.
183 Непознато.
184 Истоимено насеље, североисточно од Лепосавића.
185 Данас Симичиште, источно од Остраћа.  
186 Остраће, северозападно од Лепосавића, на десној обали Ибра. Наведено је
међу селима које је монахиња Јевгенија са синовима кнезом Стефаном и Вуком
1395. приложила манастиру Св. Пантелејмона на Светој Гори. Младеновић,
Повеље и писма деспота Стефана, 295, 302.
187 Врујице, село између Симичишта и Остраћа.



[57]

Тимар Емирзе сина Ахмеда ....., јаше за Паша санџак

Село К о с т и н  П о т о к188, кућа 30, неожењених 7, приход 2380
Село Р о д и љ189, кућа 15, неожењених 5, удовица 1, хаса виноград 2

комада, хаса земин 2 комада, приход 2517
Село К р у ш и ц а190, кућа 7, неожењених 2, удовица 1, приход 898
Село Ж р н а с и к191, кућа 18, неожењених 5, удовица 2, приход 1669
Село Д р а г о р а д е192, кућа 10, неожењених 3, удовица 1, приход 777
Село Г р а н и ч а р193, кућа 12, неожењених 2, приход 1072
Село Г о р њ е  Г у в н и ш т е194, кућа 20, неожењених 3, удовица 1, приход 1175
Село Ј е л е њ е195, кућа 10, неожењених 2, приход 646
Село Н о в а с и л а196, кућа 12, неожењених 3, удовица 2, приход 796
Село Ч р н а т о в а197, кућа 10, неожењених 4, удовица 1, приход 735
Село Г р а в а198, кућа 8, неожењених 2, приход 506
Село К у к љ а р и199, кућа 15, неожењених 4, приход 898
Село О б а д и200, кућа 5, неожењених 1, удовица 1, приход 377
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188 Истоимено насеље, северно од Лепосавића.
189 Родељ, северно од Лепосавића.
190 Данас Крушчица код Родеља.  
191 Зрносек, северно од Лепосавића и Родеља. упор. Handžić, Dva prva popisa, 60,
74, 138, Зрношић.
192 Неутврђено, могуће да се односи на Драгодање, југоисточно од Брвеника.
193 Граничане, источно од Лепосавића. Наводи се у Светостефанској хрисовуљи
међу селима која је краљ Милутин доделио манастиру Светог Стефана.
Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, 2. Ово село је 1363. цар Урош потврдио
челнику Муси. Шуица, Повеља цара Уроша, 145, 146, 157, 160; Милојевић,
Мусићи, 8; упор. Handžić, Dva prva popisa, 60, 70, 130, Грнчар, Гринчар,
неубицирано.
194 Гувниште, западно од рудника Бело Брдо на Копаонику.
195 Јелење, јужно од рудника Бело Брдо на Копаонику; упор. Handžić, Dva prva
popisa, 51, 124, Јелина (Јелиње), Јанина, Патина, неубицирано.
196 Неутврђено. Вероватно негде на простору копаоничке рударске области. 
197 Црнатово, југозападно од рудника Бело Брдо на Копаонику. 
198 Или Гарава, уписивано и као Грбава (или Гирива, Грива), неутврђено. Handžić,
Dva prva popisa, 60; TD 260, 475.
199 Непознато, може се читати и Кркљари. У пописима XVI века бележено као
Кукља, Кукљај. Handžić, Dva prva popisa,60, 137; TD 260, 609. Кукаљ је једно од
узвишења на Бинићком пољу. Илић, Ибар, 632
200 Истоимено насеље између Гувништа и Црнатова, југозападно од Белог Брда на
Копаонику.



Село К у к а њ е201, кућа 13, неожењених 3, удовица 2, приход 938
Укупно:

села 14 кућа 185 неожењених 45 удовица 12
приход 15384 основица 11232 повећање 4152

он сâм је тешки оклопник, 5 лаких оклопника, 1 шатор

[58]

Тимар Турхана и Мехмеда
Заједнички га притежавају и сваке године, скупа са својим господаром,

јашу за Паша санџак

Село Л у к а202, кућа 7, неожењених 2, удовица 1, приход 580
Село Б и н и ћ и203, кућа 44, неожењених 10, удовица 7, хаса земина 2

комада, приход 3219
Село Ж е х а р к а204, кућа 32, неожењених 10, удовица 1, приход 2545
Село К о с а р и ћ205, кућа 35, неожењених 7, удовица 2, хаса виноград 1

комад, хаса стабала ораха 2, приход 4695
Село З а с к о л и н а206, кућа 23, неожењених 5, удовица 1, приход 1387
Део села В е л и њ е207, кућа 10, неожењених 2, удовица 1, приход 668
Део села Д о њ а  Р у д н а208, кућа 5, неожењених 1, приход 378
Део села К о т р а ж а209, кућа 20, неожењених 3, приход 1016
Село Р а в н а210, кућа 20, неожењених 2, удовица 1, приход 1112
Део села Ј а б л а н о в и к211, кућа 5, неожењених 3, удовица 1, приход 468
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201 Вероватно негде код Белог Брда, у чијој близини постоји узвишења Кукањски крш. 
202 Данас постоје два истоимена села у овој области, једно, засеок Бинића и друго,
засеок Полумира. Луке код Полумира се помињу у Студеничкој повељи као једно од
села које је Стефан Немања приложио манастиру Студеници. Новаковић, Законски
споменици, 569; Студенички типик, 146; Шкриванић, Студеничко властелинство, 12. 
203 Биниће, западно од манастира Градац.
204 У XVI веку уписано као Жахарева (TD 173, 46), данас Зарево северозападно од
Брвеника; упор. Handžić, Dva prva popisa, 69, 127, Рехарево, Рахарово, непознато.
205 Косурићи, јужно од манастира Студенице. 
206 Данас Зацкуље, источно од Рудног; упор. Handžić, Dva popisa, 59, 137, Рашкол,
Раскол, непознато.
207 Вид. нап. 114.  
208 Вид. нап. 121. 
209 Вид. нап. 128. 
210 Равни, данас заселак Боровића, северозападно од Рашке.
211 Вид. нап. 129. 



Укупно:
села 6 делова [села] 4 кућа 201 неожењених 45 удовица 16         
приход 16028 основица 12500 повећање 3528

он сâм је тешки оклопник, 4 лака оклопника, 2 слуге, 1 шатор

[59]

Тимар Мехмеда, Богдановог сина, јаше за Паша санџак

Део села К а ј к о в а212, припада Гостацу213, кућа 15, неожењених 2, приход 826
Део села Б о ј н о в и ћ214, кућа 9, неожењених 1, приход 828
Део села У л и ј е215, кућа 11, приход 1004
Део села Т в р д е н о в и ћ216, кућа 20, неожењених 3. приход 1529
Село К о п р и в н и ц а217, кућа 9, неожењених 2, удовица 3, приход 521
Село К р ч е в и ц а218 другим именом И р ћ а в а   (Р ђ а в а), кућа 9,

неожењених 3, удовица 2, приход 686
Село Л о в а ц  П о т о к219, кућа 11, неожењених 5, приход 990
Село Ј а р к о в а220, кућа 6, неожењених 2, приход 485
Део села Т и х о ш221, кућа 3, приход 270
Село В и т о ш222, празно, приход споља 100
Мезра Б о ж о в и ћ223, празна, хаса ливада 1 комад, приход споља 300
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212 Вид. нап. 155. 
213 Гостац, непознато. Напред је уписан и манастир Гостац.
214 Вид. нап. 147. 
215 Вид. нап. 150.
216 Вид. нап. 146. 
217 Северозападно од Јошаничке Бање.
218 Неубицирано. Као Крчевица јавља се у првим сумарним пописима Зворничког
санџака 1519. и 1533. године, када има само три куће. (Handžić, Dva prva popisa,
46, 131). Године 1548. у опширном попису, убележено је под именом Крчевина,
уз напомену да је празно. (TD 260, 655)
219 Ловћен Поток, северно од Лепосавића, а не село Ловац, североисточно од
Зубиног Потока (Handžić, Dva prva popisa, 57).
220 Непознато. Године 1548. регистровано као Маркова. (TD 260, 546) Маркова
вода је десна притока Јошанице. Ушће јој је источно од Прибоја. Уцртана је на
карти Главног ђенералштаба из 1893 Д. 8. (Рашка).
221 Вид. нап. 71.  
222 Витоше, на Копаонику, југоисточно од рудника Бело Брдо.
223 Непознато.



М а н а с т и р  Г о с т а ц224, празан, хаса виноград 1 комад, хаса млин 1,
приход споља 1500

Пошто је дошло до свађе између њега [тимарника Мехмеда] и брвеничког
заима Хошкадем-бега, притежаваоца једног дела [зеамета], поднета је
представка владару. Наређено је да реченом Мехмеду припадне
горенаведени млин и један хаса виноград, а Хошкадем-бегу манастир са
осталим својим приходима. У првој декади Ребија првог 884. године. 
(22. јуни – 1. јули 1479.)

нијабет 150
Укупно:

села 5 делова [села] 5 мезра 1   манастир 1   кућа 93   неожењених 18
удовица 5 приход 9184 основица 6047 повећање 3137

он сâм је тешки оклопник, 3 лака оклопника, 1 мали шатор 

[60] 

Тимар мевлане кадије Брваника, 
његова спенџа припада царској благајни

Узето по падишаховој наредби и дато Иса-баши Карађозу, у последњој
декади Зилхиџе 883. године (15.- 24. март 1479). Јаше за Паша санџак

Село П о ч е с т е225, кућа 59, неожењених 18, хаса стабла: 1 крушка, 1 орах и 1
јабука, хаса ливада 1 комад и 1 виноград, хаса земин 1
комад, приход 3674

Село Р а к о в а ц226, кућа 24, неожењених 11, удовица 2, хаса земин 2
комада, приход 1238

Село Л у ч н а227, кућа 12, неожењених 3, удовица 1, хаса виноград 1 комад,
приход 1058

Село К р а љ228, кућа 5, неожењених 1, приход 598

Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године
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224 Непознато. 
225 Поцесје, североисточно од Рашке. Забележено је у повељи цара Уроша из 1363.
Шуица, Повеља цара Уроша, 145, 157, 146, 164. 
226 Истоимено насеље источно од Јошаничке Бање; упор. Handžić, Dva prva
popisa, 126, неубицирано.
227 Лучно на Копаонику, источно од Брвеника.
228 Данас заселак Краљи, јужно од Краљске реке, десне притоке Студенице,
југозападно од Ушћа.



Село П о д у н а в ц е229, припада Магличу, кућа 40, неожењених 4, приход 1709
Село Б е л о  Б р д а230, зову га хас Петровац, кућа 8, приход 284

Укупно:
села 6 кућа 148 неожењених 37 удовица 3 спенџа 4461

приход без спенџе 8551
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229 Подунавци, код Врњачке Бање.
230 Вероватно у близини рудника Бело Брдо на Копаонику.
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Tatjana Katić

Gordana Garić Petrović

REGISTER OF ZEAMETS AND TIMARS IN THE BRVENIK

REGION FROM 1477.

Summary

In the first decades of the Ottoman rule the Brvenik vilayet was a part
of the Skopje-Bosnian Frontier, one of the largest Ottoman military and
administrative units on European side of the Empire at the time. Named upon
the only fortified place, fortress Brvenik on the Ibar river, it encompassed right
bank of the river, from Ušće in the north to Leposavić in the south, including
considerable part of Kopaonik mountain; on the left bank it covered territory
in between Brvenica and Studenica rivers.  

After the fall of Bosnia in 1463, the Skopje-Bosnian Frontier was
disbanded and the region of Brvenik was attached to the Pasha sancak. The
same region was incorporated into the newly established Prizren sancak,
probably in 1481. During the reign of Sultan Selim I (1512-1520), as a result
of his aggressive policy towards Hungary, some sancaks close to the border
were reorganized. During the same period, the sancak of Zvornik that carried
the greatest burden of fighting was enlarged by attaching the Brvenik region as
additional district.

The oldest Ottoman survey of the Brvenik vilayet, presented in our
article, was compiled in 1477, at the latest. It presents a summary of
demographic and fiscal data for 178 villages, five mezras, three monasteries
and one church. According to this census on the territory of Brvenik, in 172
inhabited villages (six villages were registered as uninhabited) and on two
mezras colonized by vlahs, little less than 4000 taxpayers had been living.
Small-sized villages prevailed in this area: the most numerous (123 out of 178)
were settlements with 10 to 20 and 20 to 40 taxpayers, respectively. Only in
five villages more than 70 taxpayers had been living. The suburb of Brvenik
fortress was the single market place in this area and was considered to be an
administrative center of the whole region. 

Key Words: Ottoman Empire, Brvenik, Pasha sancak, vilayet, kadılık, zeamet,
XVth century.
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Александар ЈАКОВЉЕВИЋ
Народна библиотека Србије 
Београд

ОСМАНСКА ТАПИЈА (TAPÛNÂME) МАНАСТИРА ВОЉАВЧА 

ИЗ 1538/9. ГОДИНЕ – ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА

Апстракт: У раду је обрађена османска тапија манастира Вољавча
датована 1538/9. годином која се налази у Архиву Србије у фонду Мите Петровића.
Будући да припада врсти докумената чија је основна намена била да регулишe
односе на земљишним поседима, у извесној мери пружа податке за историју
манастира. Употребљива је за историјску географију, микротопомију и ономастику
источне подгорине Рудничке области где се налази манастир, што уз коришћење
османских пописних дефтера омогућава да се просторно одреди његов положај
у односу на сеоске насеобине које су се током 16. века налазиле на овом простору.

Кључне речи: Османско царство, Рудник, манастир Вољавча, Михајло
Којчиновић, тапија, 16. век.

Вишевековним турским присуством значајан део докумената у
манастирским ризницама чиниле су исправе османске провенијенције.
Уско везани за потражиоца, најчешће локалног значаја, ови документи
правно валидни на кадијском суду били су неопоходни у свакодневној
интеракцији са представницима власти те је њихово чување било од посебне
важности. Међутим, тек мањи број манастира и цркава, углавном зна -
чајнијих, може се убројати у групу оних чија је таква грађа данас позната,
или уопште сачувана, што је нарочито особено за период од 15. до 16. века.1
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1 И. Јастребов, Подаци за историју српске цркве. Из путничког записника, Београд
1879; Д. Ихчиев, Турските документи на Рилски манастир, Софија 1910; Ј. Мaтасовић,

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 191-204
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У Архиву Србије у фонду Мите Петровића сачувана је мања група
докумената која је припадала манастиру Вољавча смештеном на
обронцима Рудничке подгорине, некада значајног рударског средишта.
Према врсти докумената у питању су тескере, бујурулдије, темесући,
фетве, писма и тапије, настали махом током друге половине 18. века.2 Међу
њима се налази један усамљен документ датован 1538/9. годином који по
дипломатичким особеностима спада у врсту османских извора познатих
као тапије (tapûnâme).3

Мада основни садржај није историографска непознаница овај
документ до сада није критички објављиван. На њега се позива братство
манастира Вољавча у молби од 20. јануара 1838. упућеној Народном суду
у Крагујевцу поводом решавања једног земљишног спора. Уз молбу је
тада био приложен и превод поменуте тапије.4 Идући тим трагом Мита
Петровић је дошао до поседа оригиналног документа, који се тада још
увек налазио у манастиру, на основу кога је урађен прецизнији превод
објављен 1901. године.5 Додатно, у литератури се може сусрести помен још
једног превода који се до 1941. налазио у оквиру старог фонда Народне
библиотеке у Београду о чијој садржини је сачуван само каталошки опис.6
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Фојничка регеста, Споменик СКА LXVII (1930) 61–432; Ф. Барјактаревић,
Турски документи манастира св. Тројице код Пљевље, Споменик СКА LXXIX
(1935) 1–85; М. Шакота, Дечанска ризница, Београд 1984; М. Шакота, Студеничка
ризница, Београд 1988.
2 Архив Србије [=АС], Збирка Мите Петровића [=ЗМП], 2, 4, 6–16, 19, 20, 23, 26.
3 АС, ЗМП, 2. Документ је датиран хиџретском 945. годином, уп. Прилогна крају овог рада.
4 АС, ЗМП, 6336. Братство манастира је замолило Народни суд да заштити земљи ште
манастира од становништва суседних села које га је бесправно користило. Тражено je
да се границе одреде према турским тапијама према којима су настали преводи
приложени уз молбу. Доцније, архивским сигнирањем фонда превод тапије је заведен
под истом сигнатуром на којој се води и оригинални документ (АС, ЗМП, 2).
5 М. Петровић, Финансије и установе кнежевине Србије до 1842, I, Београд 1901,
775–776. Није сачуван рукопис овог превода али се може претпоставити да је
аутор Н. С. Чохаџић чије се име налази у потпису превода свих осталих документа
манастира Вољавча унутар фонда Мите Петровића. У оквиру првог издања
истоименог дела из 1897. године ови документи нису били коришћени.
6 С. Матић, Опис рукописа Народне библиотеке, Београд 1952, 217, бр. 518.
Уништен је заједно са фондом Народне библиотеке 1941. и вођен је као архивски
рукопис из XIX века на једном табаку папира. Оригинално се налазио унутар
такође уништеног „рукописа бр. 56“ – „тефтер манастира Вољавча“ из друге
половине 18. века, из којег је доцније издвојен и заведен као посебна јединица.
У приложеном опису се наводи да је у питању „тапија преведена с турског, дата
945 г. (1538/9) купцу Теодосију проигуману манастира Вољавче“. 



Садржина поменуте тапије основа је ћириличних исписа објављи -
ваних у два наврата током 19. века.7 Мада ниједно од издања не испуњава
стандарде критички објављеног текста, због чега је њихова употреба у
знатној мери отежана, извесно је да су у оба случаја, као предложак,
коришћени данас непостојећи рукописи манастира Вољавча.8 Оба текста,
уз незнатне разлике, садрже посебан део који би се на први поглед могао
третирати као кратка хроника манастира Вољавча где се у форми краћих
записа излаже историјат манастира и његовог ктитора Михаила Кончиновића.
Истоветног садржаја је још један рукопис из 19. века који се налази у
Архиву САНУ чије је порекло непознато.9

Постојање оригиналне тапије дуго је остала непримећена чиње -
ница иако су документи манастира Вољавча непосредно по смрти Мите
Петровића завршили у Архиву Србије у оквиру посебног фонда који је
чинило више од 8000 разних архивалија.10 Тек се увидом у оригиналну
тапију и њену садржину може видети да се сви главни елементи поме нутог
историјата манастира налазе сачувани на листу папира на ком је написана.
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7 А. Вукомановић, Извори изъ едне кронике, Гласник ДСС II (1849) 1849, 206–207;
П. Срећковић, Записи из овчарских и кабларских манастира, Гласник СУД XXV
(1869) 66–73.
8 Подробније је познат само поменути рукопис бр. 56 (Љ. Стојановић, Каталог
Народне библиотеке у Београду, IV, Београд 1903, 387). Његов садржај у форми
ћириличних записа првобитно је објављен у: Ђ. Даничић, Записи из неколико
рукописа, Rad JAZU I (1867) 182–184, 187. Потом их је у знатно ширем обиму поново
објавио Љ. Стојановић, уп. исти, Стари српски записи и натписи, II–III, Београд 1903–
1905, бр. 3197, 3277, 3382, 3383, 3398–3412 итд. Индикативно је да се ни у једном од
поменутих издања не указује на део који се односи на историјат манастира Вољавча.
9 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 9244. Сачуван је на једном табаку и води
се под насловом „Препис старог записа о Михаилу Којчиновићу“ без назнака о
ауторству. Додатном интервенцијом у једном слову исправљен је првобитно
написан облик презимена Кончиновић. Осим мањих разлика у последњем пасусу
текст је истоветан издању код П. Срећковића (Срећковић, Записи, 66–69).
10 Фонд је знатно касније сређиван при чему је турска грађа, највећим делом из
19. века, била расута по читавој збирци (M. Žeravčić, Turski dokumenti u Državnom
arhivu NRS, ИГ 1–2 (1957) 67–68). Тапија се помиње тек са објављивањем анали -
тичког инвентара (Zbirka Mite Petrovića 1711–1899, I, Beograd 1970, док. бр. 2). У
опису ове архивске јединице није саопштен податак о постојању оригиналног
документа те се говори само о њеној копији, односно препису. Поменута копија,
што се види на основу аутографа оригинално је била део прилога придодатог
поменутој молби упућеној Народном суду 1838. (АС, ЗМП, 6636). Факсимил
документа без инвокације први пут је објављен у: Б. Челиковић, Светилишта
рудничког краја, Крагујевац 1998, 54.



Документ завређује пажњу по питању критичког објављивања из
разлога што су постојећи преводи непотпуни, недовољно прецизни по
питању топонимије, термина и структуре текста, при чему је од посебног
значаја да су имена двојице кључних сведока погрешно прочитана.11

Уједно, како се садржина тапије налази у средишту свих постојећих
разматрања по питању старине манастира Вољавча, објављивањем овог
извора омогућава се увид у документ који садржински заузима најзначајнији
део поменуте хронике.12

Тапије спадају у групу докумената приватно-правног карактера
које нису издавали органи везани за централну администрацију. Будући да
су у правном погледу биле у општој употреби њихова намена је била
универзална.13 Као извори могу пружити опште информације везане за
аграрне односе, врсте порезе, начин коришћења земљишног поседа; такође,
могу бити и од посебног значаја за историјску географију, микротопо -
нимију, ономастику итд.

Основна намена тапија била је регулисање односа на државној
тзв. миријској земљи под чиме се подразумева свака обрадива површина
намењена аграрном привређивању. Тапија је представљала и посебну
врсту уговорног односа регулисаног законским нормама (kânûn-ı sultâni)
које су прописивале околности под којима су могли да се остваре права и
обавезе на уживање (tasarruf), односно коришћење прихода са неког
земљишног поседа.14
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11 Прочитани су као Живко и Михајло Константиновић, уп. АС, ЗМП, 2; Петровић,
Финансије, 777; Последњи објављени превод није рађен према сачуваном извору
већ према постојећем преводу из 1838, уп. Н. Ђокић, Прилог историји манастира
Вољавча, Шумадијски записи 3 (2006) 245–246, 249.
12 Вукомановић, Извори, 206–207; Срећковић, Записи, 66–73; В. Петковић,
Преглед цркава кроз повесницу српског народа, Београд 1950, 60; Р. Љубинковић,
Манастир Вољавча, у: Археолошки споменици и налазишта у Србији, II –
Централна Србија, Београд 1956; О. Зиројевић, Цркве и манастири на подручју
Пећке патријаршије, Београд 1984, 80.
13 Више о томе вид. A. Fotić, Tapuname on Vakif Lands – Contribution to the Otto-
man Diplomatics, Balcanica XX (1989) 261–270; Д. Бојанић-Лукач – Т. Катић,
Османска документа о продаји турских имања кнезу Милошу Обреновићу,
Мешовита грађа XXVI (2005), 18–23.
14 An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300–1914, eds. H. İnalcık
and D. Quataert, Cambridge 1994, 104-110; С посебним освртом на манастирску
земљу вид. А. Фотић, Конфискација и продаја манастира (цркава) уз доба Селима
II (проблем црквених вакуфа), Balcanica XXVII (1996) 49–56.



Документ који се прилаже показује један од начина коришћења
државне земље, а истовремено указује и на процедуру непоходну за
испуњавање услова притежавања. Дипломатички гледано, поседује све
формалне елементе неопходне за правно валидну исправу која је уједно
могла да послужи као доказно средство о праву на притежавање државног
земљишта на било ком кадијском суду. Будући да приложени документ не
одступа од већ анализираних и довољно познатих дипломатичких форми15,
биће указано само на она места која су од даљег значаја.

Тапије су могле да обухватају више различитих врста земљишног
поседа када су гласиле на истог потражиоца. Земљиште манастира Вољавча
одређено као пашњак, шума и планина као и три вакуфске воденице16 на
реци Сребрници чинило је главни предмет трансакције при чему су
прецизно одређене и описно наведене њихове границе ослоњене на
локалну топономију и ономастику о чему ће додатно бити речи.

Елемент од посебног значаја налази се на десној бочној маргини
документа где су уписана имена хришћана и муслимана, најчешће
истакнутих лица из локалне средине у својству сведока обављеног
правног чина. Посебно побуђује пажњу будући да се овде наводи име
поменутог „ктитора“ манастира. Додатно, на полеђини папира на ком је
исписана тапија састављен је текст у форми краћег записа на српском
језику чиме је укратко препричана садржина документа. Обично је то
чинило лице које је добијало документ бележећи околности, повод и
датум добијања исправе. Таква пракса је иначе посведочена на бројним
примерима и указује на чињеницу да званични документи писани
турским језиком нису увек били разумљиви онима који су их у наредним
деценијама поседовали те је њихов кратак садржај био неопходан из
практичних разлога. Уједно представљају и значајно сведочанство о
савременом језику. Међутим, очигледно погрешан датум уписан уз
садржину тапије који одговара 1530. години17 сам по себи указује на један
од извора, који се сада поуздано може идентификовати, искоришћен за
састављање поменутог историјата манастира.18
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15 Fotić, Tapuname, 261–270; Бојанић-Лукач – Катић, Османска документа, 18–23.
16 О проблему истовремене употребе појмова „вакуф“ и „тимар“ на државној
земљи вид. Фотић, Конфискација и продаја манастира, 54–56. Као што је већ
указано, и у овом случају реч „вакуф“ треба пре свега схватити у техничком
значењу као завештану имовину, тј. завештање.
17 Вид. садржај записа у Прилогу. Текст је исписан рукописом друге половине 18. века. 
18 Овај податак је присутан у: Вукомановић, Извори; 207. Не налази се у издању
П. Срећковића. Доцније је тумачен или преузиман у литератури као година подизања



Смештен на источним обронцима Рудничке подгорине, у тешко
приступачном терену, обраслом густом шумом, испресецаним брзим токовима
реке Сребрнице и њених притока, манастир Вољавча је заузео значајно
место у модерној српској историји као прво седиште Правитељствујушћег
Совјета. Међутим, старина манастира, оправдано услед изворних ограничења,
није у довољној мери позната нити је поуздано утврђена.

Границе и међе манастира оквирно се могу одредити према
географским особеностима земљишта на којима се заснива топонимија
из приложене тапије. На истоку се спуштала према реци Клисури; на
северу је допирала до реке Сребрнице где су се налазиле границе и међе
села Страгари – а да се манастир граничио са овим селом показује и
присуство два сведока из овог села приликом одређивања граница; даље,
на западу се спуштала према горњем току реке Сребрнице и њених
притока попут Стрпчанског потока, и на крајњем западу допирала је до
брда Јавор (постоји и данас као и топоним Јаворски поток) са којим је
уско био везан неубицирани топоним Извор. Јужна страна се простирала
према некадашњем старом Рудничком путу везујући место Рудник са
долином реке Груже преко села Каменице и истоимене реке.19

Већ је познато да се манастир под тим именом први пут помиње
у једном пописном дефтеру из времена султана Мурата III (1574–1595) у
ком се јавља као „манастир Св. Арханђела друго име Вољавча“.20 У
сачуваним пописним дефтерима из 15. и 16. века у оквиру Рудничке
нахије помиње се неколико манастира под именом Арханђел (према
патрону цркве којем је посвећена) што је додатно отежавало идентификацију
Вољавче. Тапија указује на то да се манастир под тим именом јавља већ
1538/9. Захваљујући топонимији која се помиње у документу могуће је
додатно померити први помен манастира. Манастир Св. Арханђели који
се јавља у пописном дефтеру насталом 1516. уз белешку да је био изван
дефтера (hâriç ez-defter) са приходима уписаним унутар села Стрпче поље
(İstrbçe Pole) поуздано може да се идентификује као Вољавча.21 Данас не
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односно година обнове манастира, уп. Петковић, Преглед цркава, 60; Љубинковић,
Манастир Вољавча, 127; Зиројевић, Цркве и манастири, 80; Е. Миљковић-
Бојанић, Смедеревски санџак 1476–1560. Земља – насеља – становништво, Београд
2004, 286.
19 Г. Шкриванић, Путеви у средњовековној Србији, Београд 1974, 103–104.
20 Зиројевић, Цркве и манастири, 80.
21 BBA, ТТ 1007 (1516), 149. Разлог зашто се јавља уз приходе села Стрпче поље
је тај да су манастирски виногради били измешани са виноградима становништва
села (Bâğları re‘âyâ bâğlar ile mahlûtdur); А. Аличић, Турски катастарски пописи 



постоји село под тим именом али на његов оквирни положај упућује
топоним Стрпчански поток22 који се под истим именом наводи међу
границама и међама манастирске земље 1538/9. године. Дата топонимија
уз податке из пописних дефтера омогућава да се поуздано идентификује
и некадашње село Десановац које се налазило негде источно од манастира
према реци Клисури. Данас постоји речица Десановац, а само село се у
пописима помиње 1476–8, 1516. и 1530.23 да би му се након тога изгубио траг.24

Како за овај терен није особено постојање већих комплекса
обрадивог земљишта погодног за сејање житарица, у привредном погледу
читава област је вероватно била у уској вези са производњом сребра у
бројним рудничким коповима што показује и име реке Сребрнице.25

Османски дефтери указују да је допунску привредну грану представљало
виноградарство, чему је свакако погодовала конфигурација земљишта.26

Услед тога управо су највећу ставку у приходима тимара чинили приходи
од винограда и посредно се може закључити да је виноградарство било
развијено још у време које је претходило османском освајању.

Пре свега због интензивне експлоатације рудника сребра, у првој
половини 15. века у овој области се налазило једно од повремених
боравишта српских деспота. У изворима се помиње под именом Рудничка
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неких подручја западне Србије, XV и XVI век, Чачак 1984, 299; О. Зиројевић је
претпоставила могућност да се ради о манастиру Вољавча, уп. Зиројевић, Цркве
и манастири, 45.
22 Десна притока реке Сребрнице у њеном горњем току, уп. Ђенералштабна
карта краљевине Србије, размера 1: 75.000, Београд 1894, секција Д4. Један од
извора воде којим се служио манастир називао се „Стрпчанска чесма“, уп. Б. М.
Дробњаковић, Јасеница. Антропогеографска испитивања, Београд 1923, 355. 
23 BBA, TT 16 (1476–78), 323; BBA, ТT 1007 (1516), 160; MAD 506 Numaralı Se-
mendire Livâsı İcmâl Tahrîr Defteri (937/1530) [=MAD 506], <Dizin ve Tıkıbasım>, An-
kara 2009, факсимил стр. 20. Име села је на основу пописа из 1476–78. раније читано
као Висановац, уп. Аличић, Турски катастарски пописи, 217; Миљковић-Бојанић,
Смедеревски санџак, 165; На основу пописа из 1516. као Хрсановац, уп. Аличић,
Турски катастарски пописи, 302. Следствено томе није дата убикација села.
24 Село се не помиње у попису из 1560, уп. BBA ТТ 316 (1560), 40–67, као ни у
попису из 1572, уп. BBA TT 517 (1572), 98–124. Није га могуће наћи ни у једном
познијем попису џизје области Рудник, уп. О. Зиројевић, Попис џизје рудничке
области из 1639. године, у: Патријарх српски Арсеније III Чарнојевић и велика
сеоба Срба 1690. године, Београд 1997, 38–46.
25 V. Simić, Istoriski razvoj našeg rudarstva, Beograd 1951, 195–204; М. Динић, За
историју рударства у средњовековној Србији и Босни, II, Београд 1962, 10–13.
26 С. Катић, Рудник под османском влашћу у XV и XVI веку, ИЧ 55 (2007) 136.



Сребрница за коју је познато да су у њој у неколико наврата боравили
деспот Стефан, а потом и деспот Ђурађ.27 Сребрница ја имала своје
утврђењем и чинила је део одбрамбеног система средњовековног Рудника.
У османским пописима из 15. и 16. века ово утврђење се више не помиње,
услед тога што је вероватно још у време османског освајања Рудничке
области изгубило некадашњу функцију. Просторна веза са некадашњим
утврђењем одржала се кроз име села Придворица за које је у попису из
1572. назначено да јој је друго име било Сребрница.28 И ово село које се
налазило нешто западније од манастира Вољавча у близини рушевина
некадашње тврђаве по свој прилици се граничило са земљиштем поме -
нутог манастира.

Традиција по којој је Михаило Кончиновић био оснивач Вољавче
и да је притом потицао из Рудничке Сребрнице, свакако везана за сам
манастир, увелико је била оформљена већ тридесетих година XIX века.29

Њеним писаним обликом могу се сматрати поменути исписи састављени
на основу манастирских рукописа. Брзо је уочено да у њој постоје
опречни елементи који се не могу довести у склад са познатим изворима
што се пре свега односи на део према ком је ктитор манастира живео још
у давном 11. веку у време византијског цара Константина Мономаха.30

Поред покушаја да се критички разложи поменута традиција и да се тако
објасне сви елементи у њеном настајању31, настојало се да се поменуто
име оснивача доведе у везу са неком од личности познатих на основу
извора из 15. века.32

Мада није могуће тачно утврдити све елементе у њеном настанку
највише из разлога што је рукописна грађа манастира неповратно
изгубљена, садржај приложене тапије из 1538/9. поуздано омогућава да се
открије главни извор за настанак централне конструкције о ктитору
манастира који је „во свое име“ и „во име светаго Архистратига Михаила“
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27 Динић, За историју рударства, 19; Сребрница (В. Петровић), Лексикон градова
и тргова средњовековних српских земаља, редактор С. Мишић, Београд 2010, 281.
28 BBA, ТТ 517, 108; А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја
западне Србије, XV и XVI век, III, Београд 1985, 27–28.
29 АС, ЗМП, 6336; Милићевић, Манастири, 61–62.
30 Милићевић, 61–62. 
31 Љубинковић, Манастир Вољавча, 125-127. С правом је сматрао да се радило
о компилацији састављеној на основу више извора, али је погрешно претпоставио
да је у њој садржана и оснивачка повеља манастира уп. Исто, 127. 
32 Исто, 129.



дао земљу манастиру „јаже имејаше во својој власти“.33 Управо земља
која се тумачила као лична имовина ктитора и која је тада „приложена“
манастиру, по реду навођења апсолутно одговара централном делу
садржине тапије из 1538/9. где се набрајају границе и међе манастирске
земље. Увидом у тапију поуздано се може тврдити да сам ктитор и
дародавац није именом изведен из неке средњовековне повеље34 већ се
налазио на маргини овог турског документа у својству једног од сведока
извршеног правног чина. А, на основу тог помена потребно је и исправити
читање имена у Михаило Којчиновић, будући да патронимик није изведен
према непостојећем облику Кончин који је претежан у литератури већ
према личном имену Којчин – Koi~in.35 У конструкцији „манастирске
хронике“ је као најстарији документ који је у вези са земљишним
поседима манастира узета турска тапија из 1538/9, а не средњовековна
повеља.36 Исто тако, није постојала ни породица „Кончиновић“ у периоду
Деспотовине, нити је „игуман Вољавче Теодосије“ био од „Кончиновича“,
будући да се у тапији јавља једноставно као монах Тодосије који је
калуђер манастира Вољавча.

Идентификовањем основног извора за настанак историјата манастира
намеће се питање: да ли су и још неки од преосталих делова текста за које
нису утврђени извори исто тако засновани на данас непознатим изворима?
То посебно треба да се има у виду када се посматра текст који је објавио
П. Срећковић у знатно ширем обиму.37 За помен Живка Којчиновића,
такође присутног међу сведоцима тапије из 1538/9. који је са Михајлом
вероватно био у најближим сродничким везама, везује се један други
манастирски запис. На основу тога, управо се за Живка може поузданије
тврдити да је био међу ктиторима манастира пошто се наводи да је
захваљујући његовим настојањима 1551. године покривена манастирска
певница за коју се каже да је дао и да се подпише – тј. да се украси
фрескама. Истовремено се према истом извору каже да је покрио две
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33 Вукомановић, Извори, 206–207; Срећковић, Записи, 66–67.
34 Љубинковић, Манастир Вољавча, 127.
35 С. Новаковић, Српски поменици XV–XVIII века, Гласник СУД 42 (1875), 70; Љ.
Стојановић, Стари српски записи и натписи, I, Београд 1902, бр. 1697.
36 Љубинковић, Манастир Вољавча, 125.
37 Срећковић, Записи, 67–69. Ова претпоставка се заснива на оправданој основи
будући да се делови текста који се односе на историју манастира у другој
половини 18. века садржински подударају са још два османска документа која
се налазе у фонду Архива Србије (ЗМП, 13, 15). Међутим, свака даља анализа би
превазишла намену овог рада.



ћелије са западне стране манастира и да је тада манастир поново потврдио
земљу „по првом ограниченију“ ферманом султана Сулејмана.38 Таква
традиција је, на известан начин могла, да се сачува и дуже памти унутар
самог манастира. Уколико би се то прихватило као могућно, један од
Којчиновића би се заиста са правом могао сврстати међу ктиторе манастира,
каквих је заиста било међу хришћанима током 16. века. Скорија истра -
живања су показала да су хришћани, нарочито они који су живели у
близини рударских средишта активно учествовали у њиховој експлоатацији,
при чему су њихове платежне способности, а самим тим и могућности
вишеструких друштвених утицаји били реалног садржаја.39
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38 Вукомановић, Извори, 206–207; Срећковић, Записи, 66–67.
39 Катић, Рудник, 133–155.



Прилог:

Превод:

Он!

Разлог писању писмене је следећи: наше земље манастира Вољавча од
села наших тимара у Рудничкој нахији које уживам са узвишеним часним
беретом текуће деветсто четрдесет пете године, са пашњаком, шумом,
планином и на води Сребрници три вакуфске воденице са земљиштем на
све четири стране и објашњењем граница и међа земљишта на све четири
стране од поменутог манастира: До извора Ваведења и од воде на доњој
страни идући до Клисуре; одатле на доњој страни до воденичиштâ на води
Сребрници идући до потока Бадњеван и на горе од воде Сребрнице идући
до потока Стрпче; одатле идући до извора Извор; од подножја Јавора
идући право горе идући до испасишта; стари пут идући до Рудничког
пута; идући до земље где излази сунце; одатле све до Десуновца; одатле
идући право планином Рисовац на горе до Великог камена; одатле од Беле
воде идући до Остојанине; одатле од Десуновачког пашњака надоле идући
до Великог потока и до Сувог потока; одатле све до извора Ваведење.
Пошто је на захтев, према овако описаном начину и према закону султана,
дата тапија калуђеру Тодосију који је монах поменутог манастира, предата
је ова тапунама да се са наше стране и извана ниједан појединац не
уплиће у његово коришћење. Нек се пружи на увид у време када затреба.
Године 945 [1538/9] // Понизни слуга Мехмед заим Рудника. Крај

[Сведоци]:
Живко Којчиновић // Михајло Којчиновић // Јован Марковић Страгари //
Петар Јовановић Страгари // Мехмед спахија Рудник // Али-беше Рудник
// Ахмед-ага Мехмед-оглу // Јусуф-ага син Јакуба
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Транскрипција:

Hüve

[1] vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki [2] işbu tokûz yüz kırk beş senesinde bâ-berât-ı
şerîf-i ‘âlişân ile mutasarrıf oldûġım Rûdnîk nâhiyesinde timârımız kurâlarından
[3] Vâlâfça manâstırı ârâzilerimizi örüsiyle korısıyla dâġıyla ve Sîrebeninçe
sûyû üzerinde üç ‘aded vakıf değirmeni ile taraf-ı [4] erba‘aları ârâzileri ile
manâstırı mezbûrden taraf-ı erba‘ası ârâzi-yi hudûdları ve sınûrları beyânıyla
Vivâdîne [Voyvâdîna] [5] kâynaġına ve sûyundan âşâġı yânında Klisûra`ya
vârınca ândan âşâġı yânında Sîrbeninçe`ye suyû üzerinde değirmenleri yerleri
[6] Badnevân deresine vârinca ve Sîrebeninçe suyûndan yûkârısında Stîrepçi
deresine vârınca ândan İzvora kâynâġına vârınca [7] Yâvorında dibinden dik
yûkârı yâylâya vârınca eski yol Rûdnik yoluna vârınca güneş çıkdıġı yere
vârınca [8] ândan Desûnofçe`ye dek ândan Risofçe dâġıyla dik yûkârı Büyük
Taş`a vârınca ândan Beyâz sûyundan Ostoyanına [9] vârınca ândan Desûnofçe
yâylâsında âşâġısından Büyük Dere’ye vârınca Kûrı Dere’ye dek ândan Vivâdine
[Voyvâdina] kâynaġına [10] varıncaya değin mezkûr manâstırın keşîşi olân Todosi
râhibe tâlibi olmaġla kânûni sultâni üzere bu minvâl muharrer üzere [11] tapûsı
virûb tarafımızdan ve taraf-ı âhardan ferd-i vâhid mümâna‘at eylememek içûn
yedine işbu tapûnâme virildi vakti hâcetde [12] ibrâz oluna

sene 945 [1538/39]
Bende // Mehmed zâ‘im-i Rûdnik // temme

[Şühûd ul-hâl]:
Jifko Koyçinovik // Mihâylo Koyçinovik // Yovân Mârkovik İstraġârli // Petar
Yovânavik İstraġârli // Mehmed sipâhi Rûdnik // Ali beşe Rûdnik // Ahmed
âġâ Mehmed oġlı //Yûsuf âġâ ibn Ya‘kûb

[На полеђини документа]:
Memedý spaià iz Rúdníka dade ›apíõ na ze[mlú] monas›íra Volav~e v
le›o po ro`des›ve hrís›ove ¬ ҂a× û× l× prí igúmenú ieromonahú kírý Êeò-
dosíõ
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Aleksandar Jakovljević

OTTOMAN TITLE-DEED (TAPÛNÂME) OF

VOLJAVČA MONASTERY FROM YEAR 1538/9. - APPENDIX TO

THE HISTORY OF THE MONASTERY

Summary

In this article based on an Ottoman document from the year 1538/9.
preserved in the Archives of Serbia in the fund of Mita Petrović several questions
related to the monastery Voljavča have been analyzed. This document known
as title-deed (tapû) was observed from diplomatic point of view in accordance
with the type and purpose of sources to which it belongs. On its basis it was
possible to determine the first mention of the monastery in the available
sources, probably from 1516.Also, due to this document we have partially analyzed
genesis and background of the so-called “monastery chronicle” present in
historiography since the mid-19th century in which the founder of the monastery
was identified as Michael Kojčinović, a person mentioned for the first time in
the available sources among the witnesses of title-deed from 1538/9. This document
also provides several insights into the extent of the monastery land included
within one of the timâr’s in Rudnik district based on the former historical toponymy
and onomastics, which is still largely preserved today.

Key Words: The Ottoman Empire, Rudnik district, Voljavča monastery,
Michael Kojčinović, title-deeds, 16th century.

Чланак примљен: 04. 05. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.

Александар Јаковљевић
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Срђан КАТИЋ
Историјски институт
Београд

Драгана АМЕДОСКИ
Историјски институт
Београд

ЗАКУПИ БЕОГРАДСКЕ И СМЕДЕРЕВСКЕ СКЕЛЕ И

КАРЛОВАЧКОГ ХАСА 

СЕДАМДЕСЕТИХ И ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 16. ВЕКА*

Апстракт: Документ се односи на услове под којима је склопљен
обједињени закуп београдске и смедеревске скеле и карловачких хасова. У њему
су наведене све фазе преговора између потенцијалних закупаца и његових јемаца
с једне, и београдског надзорништва царских прихода и државне благајне с друге
стране. Дужина закупа од три или шест година и износ повећања закупа били су
главни разлог што је потписана тек трећа верзија закупничког уговора. Поред
наведених услова уговор је садржао и бројне захтеве закупаца и јемаца. Они су
се односили на добијање плаћених служби на скелама и хасу, ангажовање
потребног броја возара, мартолоса и азапа неопходних за превоз и контролу
путника и роба, као и друге мере везане за спречавање свих видова кријумчарења,
који су у претходном периоду умањивали приходе на скелама.

Кључне речи: Османско царство, Београд, Смедерево, Карловци, незарет,
скеле, хас, закуп.

Закупи владарских прихода од београдске и смедеревске скеле и
од карловачких хасова припадали су Београдском незарету, финансијској
институцији задуженој за надзор над пословањем царских прихода у
санџацима Смедерево, Крушевац, Зворник и Срем. Поред поменутих, као
и прихода још неколико скела и хасова, службеници незарета водили су
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рачуна и о закупима царских прихода од рудника, ковница новца, солана,
пиринчаних поља, царина и разних дажбина. Развојем привредних
активности број закупа владарских прихода на Београдском незарету је
растао, па их је осамдесетих година 16. века било око 25.1

До почетка поменуте декаде закупи су уговарани најчешће на три
године, да би се од тада све чешће склапали шестогодишњи закупнички
уговори. Закупац с најбољом понудом је сам или с ортацима, могао да
преузме један или да обједини више закупа, па чак и све закупе на
незарету. На обједињавање закупа утицала је струковна припадност,
стање на тржишту, као и материјалне могућности закупаца, њихова
професија или место становања. Стога су се обједињени закупи често
мењали, па су тако, на пример, почетком седамдесетих година 16. века,
приходи београдске скеле издавани у закуп са шабачком скелом, а закуп
смедеревске скеле и карловачког хаса заједно с осјечком скелом, савским
скелама (Шамац, Сикировци и Кобаш), тузланским соланама и обједињеним
закупом неколико пореза и такси.2

На основу поменутог, као и још неколико извора с подацима о
Београдском незарету можемо утврдити и структуру прихода београдске
и смедеревске скеле. Наиме београдској скели припадали су и приходи
скела у Панчеву и Тителу, а смедеревској скели приходи скела у Гроцкој,
Ковину, Раму и Модави, као и приход од риболова низводно од Голупца.3

У последњим деценијама 16. века, закуп путем јемства постао је
најчешћи закупнички облик, у коме су јемци, у зависности од висине јемства
и стручности, преузимали плаћене службе везане за убирање владарских
прихода. На карловачком хасу и горе наведеним мањим скелама најчешће су
биле по две плаћене службе, док их је на београдској и смедеревској скели
било по четири-пет, што одговара укупном броју (више од 20 јемаца) који се
помиње у уговору.4 Приликом склапања закупа јемци су били важан, а често
и пресудан чинилац, о чему сведочи и документ који представљамо. 

Од износа закупа прво је одбијан део намењен за плате речених
службеника, потом је главница слата у државну благајну, док је преостала
сума била намењена за исплату тврђавских посада у околним и пограничним
утврђењима и за изградњу и одржавање јавних грађевина.5

Срђан Катић, Драгана Амедоски
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О Београдском незарету и закупима муката у његовој надле -
жности донедавно се скоро ништа није знало, што је и разлог за
објављивање овог извора. Документ представљен у раду чува се у Архиву
Председништва владе Републике Турске у Истанбулу. Део је регистра
Главне финансијске канцеларије, који садржи документе о закупима
царских прихода. Регистар је непотпун, има само 152 стране, од којих је
трећина празна. Углавном садржи преписе докумената о закупима који су
припадали Видинском и Београдском незарету, а скоро сви су настали
1583, 1584. и 1585. године.6 Заповести су у регистре уписиване у целости,
или у сажетом облику. Приликом сажимања дешавало се да писар изостави
делове текста, или податке који су му се чинили мање важним, што отежава
превод и анализу текста. То је посебно изражено у овом документу, с
обзиром на то да је писар имао на располагању три различите верзије
уговора о истом закупу. 

Ипак, с обзиром на то да су појединачни документи, који се
односе на ову тематику изузетно ретки, а да судски записници-сиџили за
наше крајеве нису сачувани, поменути регистри спадају међу најважније
изворе за изучавање економске историје.
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Транскрипција

[92]

Emânet-i iskelehâ-i Belgrad ve tevâbihâ der uhde-i Mehmed emîn ber vech-i
kefâle fî selâse sinin 3.630.860

Emânet-i iskele-i Semendire ve tevâbihâ der uhde-i Mehmed emîn ber vech-i
kefâlet fî selâse sinin 677.375

Emânet-i hâshâ-i Karlofçe der ‘uhde-i Üveys emîn ber vech-i kefâle fî selâse
sinin 2.220.000

Arz olundukda vech-i meşrûh üzre altı yıla berât büyürülüp ve mezkûr Halîlin
ağalıka istihkâkı var ise virile diyü büyürüldı fî 24 Ş sene 991

Taleb-i Osmân ağa ‘an erbâb-ı tîmâr ‘an sâkinân-i varoş-i Belgrad emîn ber
vech-i kefâle bâ-taleb-i Haydar b. Ca‘fer ‘an mahalle-i câmi‘-i Ferhâd Pâşâ
der nefs-i Belgrad şümâri-i iskele-i Belgrad el-mültezim ber mûceb-i arz-i
Mevlânâ Muslihuddîn kâdî-i Belgrad el-müfettiş

İltizâm-i Haydar el-mezbûr nice mukâta‘ât-i mezbûre bâ-tevârîh-i muhtelife 
fî sitte sinin 14.102.415

Fî‘l-asıl mukâta‘ât-i mezbûre bâ-tevârîh-i muhtelife der uhde-i mültezimin 
fî selâse sinin 6.628.235

ber semen-i takdir fî sitte sinin 13.256.470

Ez-ziyâde fî sitte sinin 845.945

Kefîl bi’l-mâl ber mûceb-i sûret-i sicil-i Mevlânâ Kâdî-i Belgrad el-müfettiş
neferân 24

neferân 23 neferân 1
semen cümle-i zarar mâl semen 10.000

Mukâta‘а-i iskelehâ-i Belgrad ve tevâbihâ ‘an gurre-i Şa‘bân sene 989 fî
sitte sinin 
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Fî‘l-asıl tahvîl-i sâbik der uhde-i Behrâm ‘an erbâb-ı tîmâr el-mültezim ve
Mehmed emîn ber vech-i kefâlet fî selâse sinin 3.630.860

Mukâta‘а-i iskelehâ-i Semendere ve tevâbihâ ‘an evvel-i Agustos el-vâkı‘ fî
Recep sene 990 fî sitte sinin 
Fî‘l-asıl tahvil-i sâbik-i mukâta‘-i m. ‘an evvel-i Agustos el-vâkı‘ fî 8 C. sene
987 der uhde-i Behrâm ‘an erbâb-ı tîmâr el-mültezim ve Mehmed emîn ber
vech-i kefâlet fî selâse sinin 677.375

Mukâta‘а-i hâshâ-ı Karlofçe ve tevâbihâ ‘an gurre-i Rebî‘ü’l-evvel sene 988
fî sitte sinin
Fî‘l-asıl tahvil-i sâbik-i mukâta‘-i m. ‘an gurre-i RA. sene 985 der uhde-i
İbrâhîm b. Abdullâh ‘an erbâb-ı tîmâr el-mültezim ve Üveys emîn ber vech-i
kefâlet fî selâse sinin 2.220.000

Tâbi‘-i kalem-i evvel
[93]

[1] Bundan evvel müfettiş-i sâbık Mevlânâ Sıddîk ve nâzır za‘îm Osmân arz
bu müfettiş [2] Belgrad kâdîsı Mevlânâ Muslihuddîn sûret-i sicil gönderüp
mültezim-i sâbık [3] Haydar bin Ca‘fer nâm kimesne gelüp zikr olan Belgrad
ve Semendire ve Karlofçe [4] hâslarının tahvîlât-ı cedîdlerini altı yıla resûmile
sekiz yük [5] kırk beş bin dokuz yüz kırk beş akça ziyâde ile cem‘an yüz kırk
bir yük [6] iki bin dörtyüz on beş akçaya iltizâm ve kabûl idüp şol şartla ki [7]
Belgrad iskelesi vozârlığı hizmetinde olan havâss-ı hümâyûn re‘âyâsının [8]
ekserî tâ‘ûndan helâk olup ve nicesi firâr etmeğin mezbûr [9] iskelenin gemileri
hâlî kalup ve tüccâr tâifesi mürûr etmekte küllî ıztirâb [10] çeküp mîrîye gadr
olmışdır kazâ-i Belgrad’a tâbi‘ karye-i Begaliz dimekle [11] ma‘arûf karye
muharrеr tahrîr eyledüği rüsûmile havâss-ı hümâyûna ilhâk [12] olunup
vozarlık itdürile ve Belgrad şem‘-hânesî ve ihtisâb [13] ve ihzâriyyesi
kadîmden zabt olunugeldüği üzre Belgrad iskelesiyle [14] ma‘an zabt oluna
ve Budin ve Temişvar cânibinden gelüp Belgrad varoşunda [15] bî-resm bulunan
şem‘-i ‘asel üslûb-ı sâbık üzre mîrî içün girift [16] ve Belgrad iskelesinden
murûr iden tüccâr gümrük kaçırmağla nice mâl-i mîrî [17] zâyi‘ olur mu‘âvenet
içün Belgrad’ın martoloslarından ve azeblerinden kifâyet mikdârı [18] istihdâm
oluna ve mukâta‘a-i ziyâde ile alurlar ise makbûzum olunup kıst el-yevm [19]
taleb olunmaya ve tahvîli cedîdi iltizâm iderler ise tahvîl-i atîk kesrin [20] kabûl
itmeyince virilmeye şart-ı hazîne ve mevâcib-i huddâm kemâ-kân mukarrer
olup zikr olan [21] ziyâde şart-ı hazîne ola ve kendü irsâl eyledüği defterler
sâlınup gayri defter [22] sâlınmaya sehvan sâlınursa makbûl olmaya ve Belgrad
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sâkinlerinden za‘îm Osmân [23] kendü ze‘âmetiyle Belgrad ve Semendere
iskelelerine ber vech-i kefâlet emîn ola [24] ve yine Belgrad kal‘asında yevmî
yirmi akçayla azebler ağası olan Mehmed ağa [25] kendü ulûfesiyle Karlofçe
hâslarına ber vech-i kefâlet emîn ola tahvîl-i âharîne [26] değin ağâlığı kimesne
virilmeye ve mezbûrlardan mâ‘adâ yirmi nefer kimesneler cümle-i [27] zarar
mâla ve bir nefer kimesne on bin akçaya kefîl olup mültezim-i mezbûr ve
küfelâsı [28] yarar ve mâldâr yerlü ve yurtlu mukâta‘ât uhdesinden gelür
kimesneler olup [29] iltizâmları mâl-i mîrîye enfa‘ fehm olduğın i‘lâm
eylediklerinde altı yıla iltizâma [30] virilmek kânûna muhâlif olmağla üç yıla
virilmek fermân olundukda
[94] mezbûr Haydar Dîvân-i Âlî’ye gelüp altı yıla iltizâmından ferâgat idüp [2]
zikr olan Belgrad iskelesine beş yük yetmiş yedi bin üçyüz yetmişbeş akça [3]
ve Semendere iskelesine yirmi iki bin altıyüz yirmi beş akça ve Karlofçe [4]
hâslarına yüz bin akça ziyâde idüp cem‘an yedi yük akça ziyâde ile üç yıla [5]
resûmile yetmiş üç yük yirmi sekiz bin altıyüz otuzbeş akçaya iltizâm ve kabûl
[6] idüp şol şartla ki kendüsi girü yevmî on akçayla Belgrad iskelesinde [7]
şumâri olmak üzre berât-i şerîf virilmişdi. Hâlâ Belgrad mukâta‘âtı [8] müfettişi
Mevlânâ Muslihuddîn arz gönderüp Belgrad ve Semendire ve Karlofçe [9]
mukâta‘alarını altı yıla sekizyüzkırkbeş bin dokuzyüz kırk beş akça ziyâde ile
[10] yüzkırk bir yük iki bin dörtyüz onbeş akçаyа Haydar bin Caf‘er ve za‘îm
Osmân nâm [11] kimesneler iltizâm ve kabûl idüp ve zarar mâla yirmi iki nefer
kimesne kefîl [12] virüp bundan akdem Belgrad kâdîsî Mevlânâ Sıddîk arz
eyledikde altı yıla [13] muyesser olmayup Haydar ve Osmân nâm kimesnelerin
âdamlarından Pîrî yâzıcı [14] fuzûlî zikr olan ziyâde ile berât etdirdüğine
mukâta‘anın ol [15] mikdâr ziyâdeye tahammüli yoktur ve biz altı yıla mütekkefil
olmuşuzdur diyü küfelâ kefâletten [16] rucû‘ idüp kabûl eylemedikleri tekrâr arz
olundukda husûs-i mezbûr yerlü [17] yerinden görilüp tekrâr arz oluna diyü emr-
i şerîf virilmeğin zikr olunan [18] küfelâ götürdilüp suâl olundukda cümlemiz üç
yıla kefîl olmamışuzdır [19] olmazız ve mukâta‘aların üç yılda bu kadar ziyâdeye
tahammüli yokdur mukaddemâ arz olunduğı [20] üzre altı yıla sekizyüzkırkbeş
bin dokuzyüz kırkbeş akça ziyâde ile sadaka buyurılur ise [21] kefâlet
makbûlımızdır diyüp ve mezbûr za‘îm Osmân kullarına kânûn üzre yüz binde
[22] iki bin akça terakki sadaka oluna ve mevâcib-i huddâm tahvîl-i evvelinden
inâyet oluna [23] ve Karlofçe mukâta‘asına emîn olmak şartile cümle-i zarar
mâla kefîli olan [24] Belgrad’ın azebler ağâsı Mehmed fevt olup kefâleti ve
ağâlığı hâlî kalup zikr olan [25] ağâlık oğlu Halîle sadaka buyurulup ağâlık
ulûfesiyle ber vech-i kefâlet [26] Karlofçe hâslarına emîn ola diyüp ve tahvîlleri
oluna sicil-i mahfûza kayd [27] olunan iltizâmları ve şartlarının sûreti ihrâc
olunup inâyet ricâ eyledüğin bildürdüği
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Превод

[92]

Повереништво скела у Београду и околини, за које је као емин задужен
Мехмед, путем јемства, на три године за 3.630.860 [акчи] 

Повереништво скела у Смедереву и околини, за које је као емин задужен
Мехмед, путем јемства, на три године за 677.375 [акчи] 

Повереништво хасова у Карловцима, за које је као емин задужен Увејс,
путем јемства, на три године за 2.220.000 [акчи]

Пошто је поднета представка на описани начин заповеђено је да, уколико
поменути Халил има право да буде ага, да му се изда берат на шест година,
24. шабана 991. године (12.09.1583)

Молба Осман-аге, тимарника, становника београдске вароши, емина
путем јемства, на захтев Хајдара сина Џафера, из махале џамије Ферхад
паше, у самом Београду, шумари-ја7 на београдској скели, закупца, а
према представци мевлане8 Муслихудина, кадије Београда, муфетиша.9

Закуп поменутог Хајдара, више наведених муката,10 од различитих
датума, на шест година за 14.102.415 [акчи]

Основни приход поменутих муката у задужењу закупца, од различитих
датума, на три године за 6.628.23511 [акчи]
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7 Службеник на скели задужен за евидентирање превозних средстава, робе, стоке и
путника и наплату скеларине. Иако су службе емина-управника или главног
писара биле значајније, дужност шумарија омогућавала је Хајдару непосредан
увид у рад скеле и смањивала могућност да буде поткрадан. 
8 Почасни назив за кадије и друге високо образоване људе.
9 Кадија-инспектор, поред назира главни службеник у локалном надзорништву
царских прихода. До почетка шездесетих година 16. века, на Београдском
незарету за муфетише су биране кадије из различитих кадилука, а од тада ту
службу обављају само београдске кадије.
10 Закуп различитих врста државних прихода. Назив је коришћен и за сам предмет
закупа, као и за територију чији су приходи издавани у закуп.
11 Укупан збир је за 100.000 акчи већи, па се вероватно ради о такси за наступнину
новог закупа, или о грешци писара.



За процену износа на шест година 13.256.470 [акчи]

Повећање од 845.945 [акчи] на шест година.

Јемство имовином према копији сиџила мевлане, кадије Београда, муфетиша
24 особе

23 особе 1 особа
с вредношћу целокупне износ 10.000 [акчи]
имовине за одштету

Муката скела у Београду и околини од првог дана месеца шабана12 989.
године (31.08.1581) на шест година. 
Основни приход, претходни закупнички период [од првог дана месеца
шабана 986. године (03.10.1578)], у задужењу Бехрама тимарника, закупца
и Мехмеда, емина путем јемства, на три године за 3.630.860 [акчи]

Муката скела у Смедереву и околини од првог дана августа, који је био
месеца реџепа 990. године (01.08.1582) на шест година.
Основни приход, претходни закупнички период од првог дана августа,
који је био 8. џемазијелахира 987. године (02.08.1579) у задужењу Бехрама
тимарника, закупца и Мехмеда, емина путем јемства, на три године за
677.375 [акчи] 

Муката хасова Карловаца и околине од првог дана ребијулевела13 988.
године (16.04.1580) на шест година.
Основни приход, претходни закупнички период од првог дана ребијулевела
985. године (19.05.1577) у задужењу Ибрахима сина Абдулаха, тимарника,
закупца и Увејса, емина путем јемства, на три године за 2.220.000 [акчи]

Припада првој канцеларији14

[93]

Пре извесног времена представку су поднели бивши муфетиш, мевлана
Сидик и назир,15 заим Осман, а садашњи муфетиш, кадија Београда,
мевлана Муслихудин послао је копију сиџила. [Обавештено је о следећем]: 
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12 8. месец муслиманског хиџретског календара.
13 3. месец муслиманског хиџретског календара.
14 Канцеларија главног рачуноводства.
15 Надзорник; управник надзорништва царских прихода.



Бивши закупац Хајдар син Џафера дошао је [код муфетиша
Сидика] и на шест година узео нове закупничке периоде раније поменутих
београдске и смедеревске [скеле] и карловачких хасова, прихвативши
повећање од 845.945 акчи, што с дажбинама [наведених муката] укупно
чини 14.102.415 акчи, и то под следећим условима: 

Да се село познато као Бегаљиз,16 у београдском кадилуку, припоји
царским хасовима, са свим својим уписаним и у попис заведеним
ресумима, и да се обавеже на возарску службу,17 јер је раја с царских
хасова, која је у возарској служби на београдској скели, већином помрла
од куге, а много је се и разбежало. Зато су бродови поменуте скеле остали
празни, па трговци приликом преласка трпе велике невоље, чиме се
држави наноси штета. 

Да се скупа са београдском скелом, као што је то обичај од давнина,
притежавају и београдска воскара, ихтисаб18 и изхарија19, и да се восак
који стиже с будимске и темишварске стране, а затекне се у београдској
вароши неопорезован, по старом правилу плени у корист државе.

Да се међу београдским мартолосима20 и азапима21 упосли довољан
број људи као испомоћ, због трговаца који прелазе преко београдске скеле
избегавајући да плате ђумрук, чиме се губи знатан државни иметак. 

Уколико узму мукату с повећањем, добиће моју признаницу и нека
се не траже дневнице, и ако узму у закуп нови закупнички период
(тахвил), нека им се он не дâ све док се не покрије мањак настао у старом
тахвилу, јер је такав услов Царске ризнице.

Плате службеника нека се утврде према обичају; а да речено
повећање буде услов Ризнице; нека [кадија муфетиш] проследи [на Диван]
дефтере које је он (закупац) послао, а не неки други дефтер, а ако грешком
то учини, нека се то не прихвати.
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16 Село Бегаљица код Гроцке.
17 Назив возар односио се на хришћане запослене на дунавским скелама, а
потекао је из средњовековне бугарске државе.
18 Ихтисаб, приход од такси наплаћиваних за кршење норми трговачког и
занатског пословања.
19 Ихзарија, такса за позивање и привођење оптужених лица код кадије, и предају
осуђеника извршним властима.
20 Припадници посебног рода војске, који су служили као посадници у тврђавама,
граничари и шајкаши, док су у унутрашњости обезбеђивали руднике и њихову
имовину.
21 Припадници плаћеничке војске, који су првобитно служили у флоти, а потом
као лаки пешаци у утврђењима на обалама река и мора.



Нека заим Осман, становник Београда, с [приходом] свог зеамета,
буде емин путем јемства на скелама у Београду и Смедереву, а Мехмед-
ага, ага азапа београдске тврђаве, са својом платом од двадесет акчи
дневно, емин путем јемства на карловачким хасовима и нека се његова
служба аге никоме не даје до следећег закупа. Поред поменутих, још
двадесет особа јемчиће целокупном имовином за одштету и једнa особa
с 10.000 акчи. 

[Муфетиш Сидик] је, затим, известио да су поменути закупац и
његови јемци подесне и имућне особе, локални становници који су већ
обављали службе на тамошњим мукатама, и потврдио је да ће њихов
закуп донети добробит државном иметку. 

Након тога је објављен ферман да им се дâ закуп, али на три
године, пошто је издавање на шест година супротно кануну. [94] Речени
Хајдар је, потом дошао на Високи Диван и одустао од закупа на шест
година. Закупио је на три године, прихвативши повећање за београдску
скелу од 577.375 акчи, за смедеревску скелу 22.625 акчи и за карловачке
хасове 100.000 акчи, што је све укупно 700.000 акчи, а са дажбинама
[наведених муката] чини 7.328.635 акчи. Узео је под условом да му се изда
часни берат да он поново буде шумари на београдској скели, са дневницом
од десет акчи. 

Сада је, међутим, муфетиш београдских муката, мевлана
Муслихудин, послао извештај да су особе по имену Хајдар син Џафера и
заим Осман [ипак] закупиле на шест година мукате Београда, Смедерева
и Карловаца по цени од 14.102.415 акчи, прихвативши повећање од
845.945 акчи, и да су довеле 22 човека који ће бити јемци у случају штете. 

Пре тога, када је београдски кадија, мевлана Сидик известио да се
не може [закупити] на шест година, један од људи Хајдара и Османа,
писар Пири је изјавио: „Није могуће поднети речено повећање [за три
године] нити бератом додељене мукате које су оптерећене овим прете -
раним увећањем! Ми смо јемчили за шест година!“ На то су јемци
одустали од јемства и нису пристали. 

Пошто је о овоме поднет извештај, издата је часна заповест да се
наведено питање испита и поново о њему обавести. Када су речени јемци
доведени [код муфетиша] и упитани, они су изјавили: „Нико од нас није
јемчио за три године, нити ће! Ми немамо снаге да на три године узмемо
мукате са оволиким увећањем! Ако нам се, као што је раније изложено,
увећање од 845.945 акчи милосрдно додели на шест година, онда ћемо
пристати да будемо јемци, [уз услов] да се људи поменутог заима Османа
обдаре повећањем од 2.000 акчи на [сваких] 100.000 акчи, а да службеницима
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плате буду као и током претходног закупа. Пошто је умро Мехмед, ага
београдских азапа, који је јемчио целокупном имовином за одштету, под
условом да буде емин карловачке мукате, његово јемство и агалук остали
су упражњени; нека се реченим агалуком обдари његов син Халил, и нека
он, са својом платом аге, путем јемства постане емин карловачких хасова.“

Известио си и замолио да закупнички рокови буду њихови и да
им се предају копије у сиџилу заведених закупа и [закупничких] услова. 
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Srdjan Katić

Dragana Amedoski

LEASE OF BELGRADE AND SMEDEREVO FERRY AND 

KARLOVAC’S HAS IN THE SEVENTIES AND EIGHTIES 

OF THE 16TH CENTURY

Summary

Document is related to the conditions under which overall lease of
Belgrade and Smederevo ferry and Karlovac’s has has been concluded. All
phases of negotiations between potential leasers and its guarantors on one side
and Belgrade Inspectorate of Emperor’s incomes and state treasury on the other
side are stated at the document. Duration of lease between 3 and 6 years and
increase of the lease fee were main reason for signing just third version of the
lease contract. Besides stated conditions contract contained various requests
of leasers and guarantors. Requests were related to gaining paid services on
ferries and has, employing sufficient number of vozars, martoloses and azaps
necessary for transportation and control of passengers and goods, as well as
other measurements related to preventing all types of smuggling which were
decreasing income on ferries in previous period.

Key words: Ottoman Empire, Belgrade, Smederevo, Karlovci, nezaret, ferries,
has, lease.

Чланак примљен: 29. 04. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Татјана КАТИЋ
Историјски институт 
Београд

Срђан КАТИЋ
Историјски институт 
Београд

ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ ВОЈСКЕ 

У РУМЕЛИЈИ 1686/87. ГОДИНЕ*

Апстракт: Рад се односи на зимовање османске војске после пада
Будима 1686. године. Порта је због тешког стања на фронту донела одлуку да
већи део трупа зимује у близини угарског ратишта. Главнина снага размештена
је на простору од Осијека до Темишвара, а товарне животиње у унутрашњости
Балкана. Ванредни трошкови за зимовања војске – нузул били су на терету
локалних пореских обвезника, без обзира на њихову верску припадност или
раније стечене пореске повластице. 

Кључне речи: Османско царство, XVII век, рат, војска, зимовник, нузул-хане.

После неуспеле опсаде Беча 1683, османска војска је из године у
годину трпела поразе, а свакако највећи ударац задало је хабзбуршко
освајање Будима 1686. године. У таквој ситуацији донета је одлука да
престоничке трупе и војска из удаљених крајева Царства, из ејалета: Анадол,
Караман, Сивас, Трабзон, Адана, Алеп и Шам (Сирија), зимују у близини
угарског ратишта. Румелијске трупе биле су распуштене, с тим да се првог
дана пролећа појаве на прозивкама и прикључе царској војсци. На угарском
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Од универзалних царстава ка националним државама.
Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану“ (Ев. бр. 177030).

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 219-242
MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 219-242
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ратишту су те зиме остали и Татари, као и племенске војске Курда из
ејалета Дијарбекир и Туркмени из санџака Бозок.

Распоред трупа по зимовницима и обавезе кадилука, који примају
војску или товарне животиње, садржани су у препису опширне царске
заповести, упућене кадијама у више од сто кадилука широм Балкана и
јужне Угарске.1 У документу су наведени зимовници великог везира, као
и још пет везира, неколико паша, санџакбегова и неколико угледних царских
службеника с пратњама. 

Већина трупа смештена је у Срему и Славонији, а мањи део у
Мачви и северној и северозападној Босни. Главнина Татара зимовала је у
Темишвару и околним кадилуцима. Товарне животиње: коњи, биволи,
мазге и камиле биле су распоређене широм Балкана.

Порез за коначење војске - нузул и низ ванредних дажбина,
познатих под заједничким називом авариз, узимани су од све раје, без
обзира на њену верску припадност. Ови порези прикупљани су по
кадилуцима, а основна пореска јединица називана је нузулска, односно
авариска кућа. Једну „кућу“ чинило је више рајинских домаћинстава.
Колико ће домаћинстава ући у састав нузул-куће зависило је од процене
службеника мевкуфата2, вршене на основу насељености и материјалних
могућности сваког села или градске махале понаособ. Њихов број је стога
варирао од 3 до 4 у богатијим, око 7 у средње развијеним и од 12 до 15,
па и више домаћинстава у сиромашним областима.3 Пошто се, најчешће,
радило о великим пореским јединицама, приликом обрачуна, оне често нису
уписиване целе, већ као ½, ¼ и ⅛.4 Стога се и у документу који предста -
вљамо укупан број „кућа“ по кадилуцима често не завршава целим бројем. 
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1 Atik Şikayet ve Ordu Rikab Defteri [A.Ş.O.R.D], Başbakanlık Аrşivi, Istanbul, X, s. 93-97.
2 Једна од финансијских канцеларија Царства, задужена за расподелу неутрошених
буџетских средстава и прикупљање изванредних пореза и намета, авариза, нузула
и других, намењених потребама војске и ратовања. Бавила се организовањем
државног откупа намирница и расподелом војничких следовања. M. Sertoğlu,
Osmanlı Tarih Lûgatı, Istanbul, 1986, 223.
3 Ö.L.Barkan, Avarız, Islâm Ansiklopedisi, Cilt 2, Istanbul 1943, 13-19; H. Sahilioğlu,
Avarız, Türkiye Diyanet Vakfı, Islâm Ansiklopedisi, 4, Istanbul 1991, 108-109; B. Mc
Gowan, A look at Ottoman fiscal geography: the tax house (avariz-nuzul) system, 1641-
1834, Economic life in Ottoman Europe, Taxation, trade and the struggle for land, 1600-
1800, NewYork, 1981, 105-114. H. İnalcık, Military and Fiscal Transformation in the
Ottoman Empire: 1600-1700, Archivum Ottomanicum, 6 (1980), 313-317. 
4 H. Selçuk, Osmanlı Devlet‘inde merkez-taşra ilişkisi bağlamında avârız, nüzul ve
sürsat vergileri (şer’yye sicillerine göre XVII. yüzyılda Kayseri sancağı), Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (2008), 187.



У кадилуцима задуженим за товарне и теглеће животиње по три
нузул-куће биле су обавезане да издржавају једно грло. По поменутим
судским надлештвима прикупљане су и намирнице за војску, које су отку -
пљиване по утврђеним ценама нижим од тржишних (сурсат).5 У опскрбљи -
вању зимовника морали су да учествовују и иначе „ослобођени“ слојеви
становништва, попут ћуприџија и дербенџија.6

Наредба о зимовању војске на тлу Румелије, важна је и за
утврђивање распореда кадилука на централном и западном Балкану, као
и за анализу демографске структуре у реченим областима, тим пре, што
су објављени документи из XVII века ретки, а сам период слабо истражен.  
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новац за куповину потребних намирница (bedel-i sürsat).
6 Седамдесетих и осамдесетих година XVII века, изражено у новцу, свака
авариско-нузулска кућа давала је годишње 600 акчи за нузул, око 400 акчи за
авариз и око 300 акчи за сурсат. H. Selçuk, нав. место; S. Demirci, Avariz ve nüzul
levies in the Ottoman Empire: An assessmnet of tax burden on the tax-paying subjects.
A case study of the Province of Karaman 1628-1700, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2001), 291.
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Транскрипција

[93 s.]

İrig kâdîsına hüküm ki
[1] Sefer-i hümâyûnum iktizâsiyle işbu sene-i mübârekede taşrada kışlamak
fermânım olub ve kazâ-i mezbûrun mevkûfât defteri mûcebince üç yüz altmış
altı nüzül [2] hânesi olmağla be her üç hâneye bir re’s davar olmak üzere vezîr-
i a‘zam ve serdâr-i ekrem Süleymân Paşanın re’s davarlarına sürsat hesâbı
üzere [3] kışlak ta‘yîn olunmuştur. Buyurdum ki [isim yeri açıktır] vusûl
buldukta bu bâbda sâdır olan emrim üzere amel edub dahi vezîr-i müşâr-ileyhin
ol kadar [4] virilen davarlarına vardukları günde be her dört re’sine bir keyl-i
Istanbul şaîr ve on re’s davara bir kantar saman ve kifâyet mikdârı ahurlar [5]
ve tamlar ta‘yîn ve be her dört re’s davar içün irsâl olunan bir nefer huddâmın
her beş neferine bir vukıyye lahm ve be her nefere birer etmek ve her on nefere
bir bârgîr yükü [6] odun ve süknâ tedârik ve teslîm ve vakt u zamânına değin
iskân ve kışlatdırub bundan ziyâde bir nesne taleb ettirmeyesin ve sürsat hesâbı
üzere [7] şaîrin be her keyl-i Istanbulusuna on ikişer akçe ve samanın kantarı
altışar akçeye ve kesmik vukıyyesi üçer akçeye ve be her nân bir akçeye ve
odunun yükü [8] altışar akçeye olmak üzere bârgîr ashâbından mâh be mâh
akçesin ashâbına alıvirub teslîm ve hüccet ettirub kimesnenin bir akçesin ketm
ettirmeyesin [9] husûs-i mezbûrde mu‘âf ve gayr-i mu‘âf ve köprücü ve derbendci
ve avârız viregelen re‘âyâ ve re‘âyâ berileri bir fark edinmemek cümlesi dâhilinde
ale’s-seviyye [10] cümlesine tevzî‘ ve tahsîl ettirub bir ferde inâd ve muhâlefet
ettirmeyesin deyü yazılmıştır. Fî evâhir-i Z sene 97

Kazâ-i mezbûr Haleb vâlîsi vezîr Siyâvuş Paşaya ta‘yîn-i kışlak virilmiştir.
Fî 16 Ra sene 98.

Kazâ-i Niş hâne 1000; Kazâ-i Resava hâne 600; Kazâ-i Leskofça ve tetimme-
i Niş hâne 300; Kazâ-i Kuçayna hâne 400; Kazâ-i Pojarefçe hâne 550; Kazâ-i
Ma‘âden-i İpek hâne 200; Kazâ-i İhram hâne 396; Kazâ-i Gügercinlik hâne
264; Kazâ-i Belgrad hâne 1000; Kazâ-i Semendire hâne 418,5; Kazâ-i Öziçe
ve tevâbiha hâne 1050; Kazâ-i Çaçka hâne 200; Kazâ-i Pojegacık hâne 320;
Kazâ-i Graguyefça hâne 720; Kazâ-i Rudnik ve tevâbiha hâne 400; Kazâ-i
Yagodina hâne 800. 

Üç hâneye bir davar olmak üzere müşâr-ileyhin irsâl olunan davarlarına
sürsat hesâbı üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur. Fî’t- târîh-i mezbûr.
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Kazâ-i Priştine hâne 1253, bârgîr rüûs 418, kazâ-i mezbûrun kırk re’s bârgîrin
Prizren kazâsına ve kırk re’s dahi Siho Rika kazâsına ta‘yîn olunmuştur.
Kazâ-i Alacahısâr hâne 480, bârgîr rüûs 160; Kazâ-i İstar Eflak hâne 910,
mezkûr iki kazâ dahi müşâr-ileyhin davarlarına sürsat hesâbı üzere kışlak ta‘yîn
olunmuştur.

Kazâ-i mezbûr müşâr-ileyhin etbâ‘ina sürsat hesâbı üzere kışlak ta‘yîn
olunmuştur. Fî’t-târîh-i mezbûr.

Kazâ-i Gurgurofçe. Müşâr-ileyhin davarlarına sürsat hesâbı üzere kışlak ta‘yîn (ve 
İrig kazâsına ilhâk - çizilmiştir) olunmuştur.
Kazâ-i mezbûr bunda İlok muhâfazasında olan Çerkes Ahmed Paşaya
narh-ı câri üzere kışlak virilmiştir. 16 Ra sene 98.

[94 s.]

Kazâ-i Vılçitrin hâne 819; Kazâ-i Çelebi Pazarı ve Vişegrad ve Priboy hâne
1133; Kazâ-i Olova ve tevâbiha ve Birçe ve Knejina hâne 742; Kazâ-i Kladina
ve gayruhu hâne 267; Kazâ-i Çayniçe hâne 334; Kazâ-i Yeni Pazar hâne 501;
Kazâ-i İvranye hâne 400; Kazâ-i Radomir hâne 200

Üç hâneye bir davar olmak üzere zikr olunan kazâlar Dergâh-ı Âlî yeniçerilerin
davarlarına sürsat hesâbı üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur. 27 M sene 98.

Kazâ-i Kratova hâne 340; Kazâ-i Kreşeva hâne 743
Kazâ-i mezbûrân üç hâneye bir davar olmak üzere Dergâh-ı Âlî cebecileri
ve topçi ve top arabacıların davarlarına kışlak ta‘yîn olunmuştur.

Kazâ-i Mitrofçe; Kazâ-i Böğürdelen
Sivas vâlîsi vezîr Ahmed Paşa ve eyâlet askerine narh-ı câri üzere akçelerin
ashâbından re‘âyâ fukarâsına virilmek içün kışlak ta‘yîn olunmuştur. Ba‘de
kazâ-i mezbûr Haleb vâlîsi vezîr Siyâvuş Paşaya kışlak ta‘yîn olunub Sivas
eyâlet askerine kışlak-ı mezbûrde kalmıştır. Bu dahi

Kazâ-i Brçka; Kazâ-i Memlehateyn; Kazâ-i Öziçe
Zikr olunan üç kazâ Anatol-iline mutasarrıf olub İrig muhâfazasında olan
vezîr-i mükerrem Hasan Paşa ve eyâlet askerin virilen davarlarına narh-ı
câri üzere akçeleri ashâbından alınmak üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur.

Kazâ-i İlok
Adana beğlerbeğisi Ahmed Paşaya ve eyâlet askerin muhâfaza tarîkile
narh-ı câri üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur.

Kazâ-i Varadin
Karaman beğlerbeğisi Osmân Paşaya eyâlet asker ile muhâfaza tarîki
üzere narh-ı câri üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur.

Kazâ-i Temeşvar
Şâm vâlîsi vezîr İbrâhîm Paşaya eyâlet askeri ve Şâmın neferâtı ile
muhâfaza tarîkile narh-ı câri üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur.
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Kazâ-i Pojega
Karahısâr-ı Sâhıb sancağına mutasarrıf Ömer Paşaya ve Diyârbekir
eyâlet ümerâ-i Ekrâdı ve alaybeğleri ve zu‘amâ ve erbâb-ı tîmârına narh-ı
câri üzere muhâfaza tarîkile kışlak ta‘yîn olunmuştur.
Mîr-i mîrân-i mûmâ-ileyh Sivas beğlerbeğisi olub yine mahal-i mezbûrde
kışlakdır.

Kazâ-i Çernik
Aydin sancağına mutasarrıf Osmân Paşaya narh-ı câri üzere kışlak ta‘yîn
olunmuştur.

Kazâ-i Valyevo; Kazâ-i Osad
Kazâ-i mezbûran sâbıka Kanija muhâfız olan vezîr-i mükerrem Mustafâ
Paşanın davarlarına narh-ı câri üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur.

Kazâ-i Vılkovar
Canik sancağına mutasarrıf Mehmed dâme ikbâlühuya muhâfaza tarîkile
narh-ı câri üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur.

Kazâ-i Raça; Kazâ-i Yanova; Kazâ-i Lipova; Kazâ-i Şebeş-Lugoş; Kazâ-i Temeşvar
ve etrafı
Zikr olunan kazâlar kagılgay sultân ve yanında olan mirzâyân ve Tatar
askerine narh-ı câri üzere akçelerin davar ashâbından virilmek şartiyle
kışlak ta‘yîn olunub Şâm vâlîsine ve kâdîlara hüküm yazılmıştır. Fî
gurre-i M sene 98.

Kazâ-i Kalkandelen hâne 474
Defter emîni El-hâc Hüseyin dâme mecdühünün yüz elli sekiz re’s
davarlarına sürsat hesâbı üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur.

[95 s.]

Kazâ-i Şehirköy hâne 801; Kazâ-i Leskofça hâne 900
Kazâ-i mezbûrân defterdâr efendi ve tezkire-i mâliye ve ser-gulâm-ı bâkînin
üç hâneye bir re’s davar olmak üzere sürsat hesâbınca kışlak ta‘yîn olunmuştur.

Kazâ-i İştip hâne 358 ½ 
Rûznâmce-i evvel efendinin davarlarına sürsat hesâbı üzere kışlak ta‘yîn
olunmuştur (çizilmiştir)                

Kazâ-i Semendire
Haleb ve Trabzon eyâletlerinin zu‘amâ ve erbâb-ı tîmârına muhâfaza
tarîkile narh-ı câri üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur.

Kazâ-i Raça; Kazâ-i Morovik; Kazâ-i Lozniçe; Kazâ-i Belina
Zikr olunan dört kazâ Bozok sancakbeği Sâlih Beğin bin re’s bârgîrlerine
sürsat hesâbı üzere kışlak ta‘yîn olunub mâliye hükmin mûcebince
yazılmıştır. Fî evâil-i M sene 98.
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Kazâ-i Kurupna; Kazâ-i Nemçe; Kazâ-i Dyakova; Kazâ-i Brot.
Zikr olunan dört kazâ yaya ağasının iki bin re’s davarlarına sürsat hesâbı
üzere kışlak ta‘yîn olunub mâliye hükmin mûcebince yazılmıştır. Fî
evail-i M sene 98.

Kazâ-i İlica der livâ-i Köstendil
Şâm vâlîsi vezîr İbrâhîm Paşanın yiğirmi iki katar deve ve yiğirmi iki katar
katır ve kırk re’s bârgîrine kışlak ta‘yîn ve narh-ı câri üzere zâd ü zevâdeleri
alıvirile deyü mâliye hükmin mûcebince yazılmıştır. Fî evail-i M sene 98.

Kazâ-i Üsküb hâne 730, bârgîr rüûs 243; Kazâ-i İştip hâne 358 ½, bârgîr rüûs 119
Zikr olunan iki kazâ sipâh ocağına kışlak virilmiştir. 10 M sene 98.

Kazâ-i Kalavrite hâne 1042, bârgîr rüûs 347
Kazâ-i mezbûr silahdâr ocağına kışlak virilmiştir. Fî 10 M sene 98

Kazâ-i İstrova hâne 329 be-her sağ hâneye bir re’s bârgîr
Beray-ı ocak-ı sipâhiyan-i çavuşan bârgîr rüûs 40
Beray-i ocak-i silahdâran-i çavuşan bârgîr rüûs 30

Yekûn-i bârgîr rüûs 70.
Kazâ-i Ziştovi hâne 293, bârgîr rüûs 97

Mukâbele-i süvâri Alî efendi ile hulefâsına kışlak virilmiştir. Fî 10 M sene 98.
Kazâ-i Lofçe mea Etrepoli hâne 394 ½;  Etrepoli 028  [Yekûn] 422 ½, bârgîr rüûs 141

Tezkire-i evvel Muhtâr efendiye kışlak virilmiştir. Fî 10 M sene 98.
Kazâ-i Rahova mea Cibre hâne 266, bârgîr rüûs 89

Rûznâme-i evvel Salih efendiye kışlak virilmiştir. Fî 10 M sene 98.
Kazâ-i Samakov hâne 720, bârgîr rüûs 80

Çavuşbaşıya kışlak virilmiştir. Fî 10 M sene 98.
[96 s.]

Kazâ-i Berkofça hâne
Üç hâneye bir davar olmak üzere tezkire-i sânî olan Âmid efendiye
kışlak virilmiştir.

Kazâ-i Timur Hısâr hâne
Üç hâneye bir davar olmak üzere ordu-yı hümâyûnumda kâdîsı Seyyid
Abdülbâkî efendiye kışlak virilmiştir.

Kazâ-i Trepça   hâne 300 ½; Kazâ-i Doyran hâne 328    Yekûn   628 ½, bârgîr rüûs 169
Zikr olunan iki kazâ Osek muhâfazasında olan Dergâh-ı Âlî yeniçerilerinin
davarlarına kışlak virilmiştir. 14 M sene 98.

Kazâ-i Bana Luka; Kazâ-i Yayçe; Kazâ-i Kostayniçe
Zikr olunan üç kazâ Derbend kazâsında islâm askerin Tatarlarına ve
Bozok sancakbeği Sâlih beğin Morovik kazâsından nakl olunan seksen
re’s bârgîrlerine hânelerine göre imdâd eylemek içün mevkûfât tezkiresi
mûcebince yazılmıştır. Fî 21 S sene 98.
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Kazâ-i Ürgüb hâne 250, bârgîr rüûs 83
Mevkûfât hulefasına kışlak ta‘yîn olunmuştur. Fî 15 M sene 98.

Kazâ-i Brvenik hâne 600; Kazâ-i Gradçaniçe hâne 300; Kazâ-i Visoka hâne 534
Zikr olunan üç kazâ dört bölük halkının bârgîrlerine üç hâneye bir davar
olmak üzere sürsat hesâbınca kışlak virilmiştir. Fî 15 M sene 98.

Kazâ-i Nova Brda hâne 1020, bârgîr rüûs - 263 dört bölük halkının, 79 mîrî bârgîri
[Yekûn]  342  

Üç hâneye bir davar olmak üzere kışlak virilmiştir. Fî 5 S sene 98.
Kazâ-i Ustrumca hâne 386, bârgîr rüûs: 80 nişânci efendi, 48 haznedârân veznedârân

[Yekûn] 128
Üç hâneye bir davar olmak üzere iki yüz kırk hânesinde nişâncı
efendinin seksen re’s bârgîrleri ve yüz kırk yedi hânesinde haznedârân
veznedârânın kırk sekiz re’s bârgîrleri kışlamak içün sürsat hesâbı üzere
virilmiştir. Fî 18 M sene 98.

Kazâ-i Srebreniçe; Kazâ-i İzvornik
Zikr olunan iki kazâ Osek muhâfazasında olan vezîr Hasan Paşaya eyâlet
asker ile narh-ı câri üzere kışlak ta‘yîn olunmuştur. Fî 16 M sene 98.

Kazâ-i Plevne hâne 106 ½, bârgîr rüûs 35
Sadr-ı a‘zam hazretlerinin sâbıka mektûbçisi olub hala Anatolı
muhâsebecisi İbrâhîm efendiye kışlak virilmiştir. Fî 10 M sene 98.

Kazâ-i İvraçe
Plevne kazâsı Özi seraskerın tarafından ahara kışlak virilmekle kazâ-i
mezbûr mean edâ eylemek üzere ilhâk ve sürsat hesâbı üzere kışlak
virilmiştir. Fî 10 Ra sene 98.

Kazâ-i Dubniçe hâne 405; Kazâ-i Sirişnik hâne 134 ½         Yekûn   hâne  539 ½ 
Zikr olunan iki kazâ Dergâh-ı Âlî çavuşlarının yüz yetmiş tokuz re’s
bârgîrlerine kışlak virilmiştir. Fî 18 M sene 98.

Kazâ-i Morava hâne 484, bârgîr rüûs 160
Mevkûfâtı Mustafâ efendiye kışlak virilmiştir. Fî 17 M sene 98.

Kazâ-i Razlog hâne 500, bârgîr rüûs 100
Harâc muhâsebecisi Ramazân efendiye ve hulefâsına kışlak virilmiştir.
18 M sene 98.

[97 s.] 

Kazâ-i Köprülü hâne 573, bârgîr rüûs 191; 
Başmuhâsebecisi Hasan efendiye hulefâsı ile kışlak virilmiştir. Fî 19 M
sene 98.

Kazâ-i Selanik hâne 1094
Re’îsülküttâb Mehmed efendinin yüz re’s bârgîrlerine kışlak virilmiştir.
21 M sene 98.
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Kazâ-i Timok hâne 195, bârgîr rüûs 65
Ser karbânân-i hazineye kışlak virilmiştir. Fî 27 M sene 98.

Kazâ-i Bana Luka
Haleb vâlîsi vezîr Siyâvuş Paşanın bir mikdâr adamlarıle bârgîrlerine
narh-ı câri üzere kışlak virilmiştir. Fî 27 M sene 98.

Kazâ-i Derbend
Bozok sancakbeği Sâlih Beğin Morovik kazâsında kışlağında olan
seksen re’s davarlarına kışlak ta‘yîn ve nakl ve zâd ü zevâdeleri sürsat
hesâbı üzere virilmek içün yazılmıştır. Selh-i M sene 98.

Kazâ-i Prizrın hâne 161, bârgîr rüûs 40; Kazâ-i Suho Rıka hâne 156 ½, bârgîr rüûs 40
Sadr-ı a‘zam hazretlerinin Priştine kazâsında olan seksen re’s bârgîrleri
yerinde turub yine sürsat hesâbı üzere sâ’ir imdâd eylemek içün
yazılmıştır. Fî 10 S sene 98.

Превод:

Заповест Иришком кадији:
Ове благословене године наредио сам да се за потребе мог царског

похода зимује у провинцији. Пошто речени кадилук, према дефтеру
мевкуфата, има 366 нузул-кућа, одређен је да буде зимовник за товарна
грла великог везира и племенитог сердара7 Сулејман-паше, с тим да се за
њих узима према рачуну о сурсату и да на сваке три куће буде по једно
грло. Наредио сам да, када дође [без имена доносиоца заповести],
поступиш према мојој заповести, која је с тим у вези објављена. И још,
оног дана када стигну животиње додељене горепоменутом везиру,
обезбеди по једну истанбулску мерицу8 јечма на свака четири грла, по
један кантар9 сламе на сваких десет грла и довољну количину штала и
заклона. На четири грла послат је по један слуга, па за сваког од њих
предај по један хлеб, на сваких пет људи по оку10 меса, а на сваких десет
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7 Звање главнокомандујућег царске ордије, које је у случају изостанка султана из
похода као његов опуномоћеник добијао велики везир, а уколико је и он био
одсутан, неко од истакнутих заповедника међу везирима.
8 1 истанбулска мерица = 20 ока = 20,656 kg.
9 1 кантар = 44 оке = 56,45 kg.
10 1 ока = 400 дирхема = 1,2828 kg.



по један коњски товар огревног дрвета и припреми им преноћишта, нека
у њима станују и зимују до одређеног времена. Ни мрву више од
наведеног немој да захтеваш [од становништва]. Нека, према рачуну о
сурсату, јечам буде 12 акчи за истанбулску мерицу, кантар сламе 6 акчи,
ока плеве 3 акче, хлеб 1 акчу и товар дрвета 6 акчи. Сваког месеца узми
новац од власника товарних животиња и предај га људима [задуженим за
животиње] и о томе сачини потврду и немој да дозволиш да се и једна
акча прикрије. По овом питању немој да правиш разлику између
повлашћених и неповлашћених, ћуприџија и дербенџија, раје која стално
даје авариз и опроштене раје, него нека се на све њих подједнако разреже
и прикупи и нека се нико томе не успротиви и не супротстави. Написано
у последњој декади зилхиџе 1097. године (7 - 16. XI 1686) 

Горепоменути кадилук одређен је за зимовник алепског валије,
везира Сијавуш-паше,11 16. реби први, године [10]98 (30. I 1687)

Кадилук Ниш кућа 1000; кадилук Ресава кућа 600; кадилук Лесковац с
додатком Ниша кућа 300; кадилук Кучајна кућа 400; кадилук Пожаревац
кућа 550; кадилук Мајданпек кућа 200; кадилук Храм кућа 396; кадилук
Голубац кућа 264; кадилук Београд кућа 1000; кадилук Смедерево кућа
418,5; кадилук Ужице са оним што му припада кућа 1050; кадилук Чачак
кућа 200; кадилук Пожега кућа 320; кадилук Крагујевац кућа 720; кадилук
Рудник са оним што му припада кућа 400; кадилук Јагодина кућа 800.  

Одређени су да буду зимовник за товарне животиње које су послате
горенаведеном, с тим да на три куће буде једно грло и да се
обрачунава према сурсату. Наведеног датума.

Кадилук Приштина кућа 1253, товарних грла 418, од товарних грла овог
кадилука 40 грла је додељено призренском кадилуку, а 40 грла кадилуку
Сува Река. 

Кадилук Крушевац кућа 480, товарних грла 160; кадилук Стари Влах кућа 910.
Ова два кадилука додељена су за зимовник товарним животињама
горепоменутог, с тим да се обрачунава према сурсату. Поменути
кадилук [Стари Влах] одређен је за зимовник пратњи горепоменутог,
с тим да [купују] према рачуну о сурсату. Наведеног датума. 
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11 Везир Сијавуш-паша Абхазијац био је следећи велики везир, а ту дужност
обављао је само око пет месеци (1687-1688).



Кадилук Гргуревци,12 одређен је за зимовник животиња горепоменутог, с тим
да се обрачунава према сурсату. (придодато кадилуку Ириг – тако прецртано).

Овај кадилук додељен је као зимовник Ахмед-паши Черкезу, који је
у мухафази Илока, с тим да [плаћа] према важећим утврђеним
ценама, 16. реби први године ‘98. (30. I 1687) 

[94 с.]

Кадилук Вучитрн кућа 819; кадилук Челеби Пазар,13 Вишеград и Прибој
кућа 1133; кадилук Олово са оним што му припада, Бирач и Кнежина14 кућа
742; кадилук Кладањ и остало кућа 267; кадилук Чајниче кућа 334; кадилук
Нови Пазар кућа 501; кадилук Врање кућа 400; кадилук Радомир кућа 200

Наведени кадилуци одређени су за зимовник животиња јаничара
Високе Порте под условом да се за њих обрачунава према сурсату и да
на сваке три куће буде једно грло, 21. мухарем године ‘98 (7. XII 1686)

Кадилук Кратово 340; кадилук Крешево кућа 743
Поменута два кадилука одређена су за зимовник животиња
џебеџија, тобџија и возара топова Високе Порте, с тим да буде по
једно грло на сваке три куће. 

Кадилук Митровица; кадилук Шабац 
Додељени су као зимовник валији Сиваса, везиру Ахмед-паши и
ејалетској војсци, с тим да се од власника [животиња] узима новац
према важећим фиксираним ценама и да се даје сиротињи раји.
После је наведени кадилук [Митровица] одређен за зимовник
алепског валије, везира Сијавуш-паше, а ејалетска војска Сиваса
остаје у истом зимовнику. И овај [кадилук Шабац] такође.

Кадилук Брчко; кадилук Две Тузле15; кадилук Ужице
Наведена три кадилука додељена су као зимовник притежаваоцу
Анадола, поштованом везиру Хасан-паши, који је у мухафази Ирига,
и ејалетској војсци, с тим да се за поверене животиње од власника
узима новац према важећим утврђеним ценама. 
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12 Данас село у средишњем делу јужног Фрушкогорја.
13 Данас Рогатица.
14 Бирач се према турским изворима звао Бирче. Од краја XVI века то је био
кадилук који се звао Кнежина с Бирчем. Кадилуку су припадала места, Кнежина,
Нова Касаба и Власеница.
15 Мисли се на Горњу и Доњу Тузлу.



Кадилук Илок
Одређен је за зимовање Ахмед-паше, беглербега Адане, и ејалетске војске,
под условом да га чувају и да [плаћају] према текућим утврђеним ценама. 

Кадилук Варадин
Одређен је за зимовање Осман-паше, беглербега Карамана, и ејалетске
војске, под условом да га чувају и да [плаћају] према текућим
утврђеним ценама.

Кадилук Темишвар
Одређен је за зимовање везира Ибрахим-паше, валије Сирије, под
условом да га чува с ејалетском војском и сиријским људством и да
[плаћа] према текућим утврђеним ценама.

Кадилук Пожега
Одређен је за зимовање Омер-паше, притежаваоца санџака Карахисар
Сахиби,16 као и курдских заповедника ејалета Дијарбекир, алајбегова,
заима и тимарника, под условом да га [кадилук Пожегу] чувају и
да [плаћају] према текућим утврђеним ценама. 
И претходно поменути заповедник над заповедницима, беглербег
Сиваса, зимује на истом месту.

Кадилук Церник
Одређен је за зимовник Осман-паше, притежаваоца санџака Ајдин,17

с тим да [плаћа] према текућим утврђеним ценама. 

Кадилук Ваљево; кадилук Осат
Поменута два кадилука одређена су за зимовник животиња поштованог
везира Мустафа-паше, бившег заповедника Кањиже, с тим да се
[плаћа] према текућим утврђеним ценама. 

Кадилук Вуковар
Одређен за зимовање притежаваоца санџака Џаник,18 Мехмеда – нека
му је трајна срећа, под условом да га чува и да [плаћа] по текућим
утврђеним ценама. 
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16 Карахисар Сахиби и Афијон Карахисар су називи за исти санџак у западном делу
централне Анадолије. Оба имена била су подједнако коришћена у изворима и на
географским картама.
17 Санџак у југозападном делу Анадолије.
18 Санџак у ејалету Трабзон. Средиште санџака и истоименог кадилука био је град
Самсун на Црном мору.



Кадилук Рача; кадилук Јанова; кадилук Липова; кадилук Шебешлугош;
кадилук Темишвар с околином. 

Наведени кадилуци додељени су као зимовник калгај султану19,
принчевима који су уз њега и татарској војсци, под условом да се
новцем власника животиња, плаћа према текућим утврђеним
ценама. О томе је написана заповест сиријском валији и кадијама,
првог дана мухарема године ‘98 (17. XI 1686) 

Кадилук Тетово кућа 474
Одређен за зимовање 158 грла стоке дефтер-емина20 Хаџи Хусејна
- нека му је трајна величина, уз услов обрачунавања према сурсату. 

[95 с.]

Кадилук Пирот кућа 801; Кадилук Лесковац кућа 900
Поменута два кадилука одређена су за зимовање [стоке] господина
дефтердара,21 тескереџије Финансија и сергуламбакија,22 с тим да
иде једно грло на три куће и да се обрачунава према сурсату. 

Кадилук Штип кућа 358 ½, одређен за зимовник животиња господина
првог рузнамџије, с тим да се обрачунава према сурсату овако прецртано;
изнад је још једна замрљана примедба. 

Кадилук Смедерево
Одређен је за зимовник заима и тимарника ејалета Алеп и Трабзон,
под условом да га чувају и да [купују] према текућим утврђеним ценама.

Кадилук Рача; кадилук Моровић; кадилук Лозница; кадилук Бијељина
Наведена четири кадилука одређена су за зимовање 1000 товарних
грла Салих-бега, санџакбега Бозока,23 с тим да се обрачунава према
сурсату. У вези с тим Финансијама је написана заповест у првој декади
мухарема године ‘98 (17- 26. XI 1686)
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19 Престолонаследник Кримског ханата.
20 Управник царског архива.
21 Управник државних финансија и катастра. Најпре је постојао један дефтердар, а
због ширења граница Царства и повећања обима послова именована су још два.
Највиши положај имао је дефтердар Румелије, познат и под називом први дефтердар.
22 Службеник задужен да са помоћницима званим гуламбаки наплаћује дуговања
пореских обвезника и да спроводи одлуке финансијских судова. Познат је и под
називом башбакикулу (başbâkî kulu).
23 Бозок, санџак у источном делу централне Анадолије. Имао је већу површину
од просечних санџака, а обухватао је степске области настањене номадским
туркменским племенима. Центар те области данас је град Јозгат. 



Кадилук Крупањ; кадилук Немци; кадилук Ђакова; кадилук Брод
Поменута четири кадилука одређена су за зимовање 2000 грла стоке
која припадају јаја-аги24, уз услов да се обрачунава према сурсату.
У вези с тим написана је заповест Финансијама у првој декади мухарема
године ‘98 (17- 26. XI 1686)

Кадилук Бања (Илиџа) у санџаку Ћустендил
Одређен је за зимовање 22 повоца камила, 22 повоца мазги и 40
товарних коња сиријског валије Ибрахим-паше, с тим да се одмах
купе намирнице и провијант према текућим утврђеним ценама, о
чему је Финансијама издата заповест у првој декади мухарема
године ‘98 (17- 26. XI 1686)

Кадилук Скопље кућа 730, товарних грла 243; кадилук Штип кућа 358 ½,
товарних грла 119 

Наведена два кадилука дата су за зимовник спахијском оџаку,25 10.
мухарем године ‘98 (26. XI 1686)

Кадилук Калаврита26 кућа 1042, товарних грла 347 
Овај кадилук је дат за зимовник силахдарском оџаку,27 10. мухарем
године ‘98 (26. XI 1686)

Кадилук Острова28 кућа 329 на сваку „здраву“ кућу по једно товарно грло
за чауше спахијског оџака 40 товарних грла 
за чауше силахдарског оџака 30 товарних грла 

Укупно 70 товарних грла 
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24 Заповедник јаја. До стварања јаничарске организације јаје су биле војнички ред,
подељен на пешаке – пијаде и коњанике – муселеме. Они су током похода
добијали дневнице, а у време мира бавили су се земљорадњом и сточарством
уживајући низ пореских олакшица. Стварањем стајаће војске њихов значај је
ослабио, а од средине XV века коришћени су само за обављање помоћних војних
служби, као што су рад у царском бродоградилишту, у рудницима гвожђа у којима
је ливена ђулад и на градњи утврђења, мостова и путева.
25 Један од одреда царске коњице.
26 Кадилук на северном Пелопонезу.
27 Један од одреда царске коњице.
28 Кадилук у грчком делу Македоније. Место данас носи назив Арниса.



Кадилук Свиштов кућа 293, товарних грла 97
Дат за зимовник мукабелеџији царске коњице29 Али ефендији и
његовим помоћницима, 10. мухарем године ‘98 (26. XI 1686)

Кадилук Ловеч са Етрепољем, кућа 394 ½;  Етрепоље 28 [Укупно кућа]
422 ½ товарних грла 141

Додељени за зимовник Мухтар ефендији, првом тескереџији30, 10.
мухарем године ‘98 (26. XI 1686)

Кадилук Орахово са Цибром31 кућа 266, товарних грла 89
Дати за зимовник првом рузнамџији32 Салих ефендији, 10. мухарем
‘98 (26. XI 1686)

Кадилук Самаков кућа 720, товарних грла 80
Додељен за зимовник заповеднику чауша, 10. мухарем године ‘98
(26. XI 1686)

[96 с.]

Кадилук Берковица кућа -
Додељен за зимовник другом тескереџији33 Амид ефендији, с тим
да на три куће буде једна товарна животиња. 

Кадилук Демирхисар кућа -
Додељен за зимовник кадији моје царске војске Сејид Абдулбаки
ефендији, с тим да на три куће буде једна товарна животиња.

Кадилук Трепча кућа 300 ½; кадилук Дојран кућа 328. Укупно 628 ½
[кућа], товарних грла 169

Наведена два кадилука дата су за зимовање товарних животиња
јаничара Високе Порте, који чувају кадилук Осијек, 14. мухарем
године ‘98 (30. XI 1686)
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29 Управник финансијске канцеларије задужене за обрачунавање плата царских
коњичких трупа и вођење евиденционих дефтера о истима. Првобитно је
постојала једна канцеларија која се бавила поменутим пословима и коњице и
пешадије, да би у 17. веку њене надлежности биле подељене на две канцеларије
од којих се прва бавила царском пешадијом, а друга коњицом.
30 Први, називан и велики тескереџија био је главни секретар великог везира.
31 Некада град на ушћу Цибрице у Дунав, граничне реке између Видинског и
Никопољског санџака.
32 Први, називан и велики рузнамџија био је управник царске благајне.
33 Други, називан и мали тескереџија био је помоћни секретар великог везира.



Кадилук Бања Лука; кадилук Јајце; кадилук Костајница
Наведена три кадилука, у складу с бројем [нузулских] кућа, треба
да помогну зимовање исламске татарске војске у кадилуку Дервента,
као и 80 товарних грла бозочког санџакбега Салих-бега, која су
пребачена из кадилука Моровић. С тим у вези је мевкуфату написана
потврда, 21. сафер године ‘98 (6. I 1687)

Кадилук Прокупље кућа 250, товарних грла 83
Одређен за зимовник службеницима мевкуфата, 15. мухарем ‘98
(1. XII 1686)

Кадилук Брвеник кућа 600; кадилук Грачаница кућа 300; кадилук Високо
кућа 534

Наведена три кадилука дата су за зимовник товарних животиња које
припадају људству четири буљука,34 с тим да на сваке три куће иде
једно грло и да се обрачунава према сурсату, 15. мухарем године ‘98
(1. XII 1686).  

Кадилук Ново Брдо кућа 1020, товарних грла 263 и 79 државних товарних
животиња које припадају људству четири буљука [Укупно]  342  

Додељен за зимовник с тим да је једно грло на три куће, 5. сафер ‘98
(21. XII 1686)

Кадилук Струмица кућа 386, товарних грла: 80 нишанџи35 ефендије 48
ризничара и благајника [Укупно] 128

Под условом једна животиња на три куће, дато је 240 кућа за
зимовање 80 товарних грла нишанџи ефендије и 147 кућа за 48 грла
ризничара и благајника, с тим да се обрачунава према сурсату, 18.
мухарем године ‘98 (4. XII 1686)
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34 Назив „четири буљука“ односи се на део царске коњице који су сачињавали по
два буљука улуфеџија (плаћеници) и гуреба (странци) подељених на десно и лево крило
гуреба. Називи улуфеџија и гуреба датирају из раног периода османске историје.
35 Нишанџија, секретар Царског дивана задужен за стављање тугре, односно за
верификовање званичних докумената. У његовој надлежност било је састављање
канун-нама, тумачење законских аката, као и проверава законитости и поштовања
процедуре у одлукама Дивана. Напредујући у служби нишанџије су, најчешће,
претходно именоване за тескереџије, а потом за реисул-кутаба. Нишанџије су
имали и везири и беглербегови.



Кадилук Сребреница; кадилук Зворник
Наведена два кадилука одређена су за зимовник везира Хасан-паше,
који чува кадилук Осијек, и ејалетску војску с тим да [купују] по
текућим утврђеним ценама, 16. мухарем године ‘98 (2. XII 1686)

Кадилук Плевен кућа 106 ½, товарних грла 35
Одређен је за зимовник Ибрахим ефендије, садашњег главног
рачуновође Анадолије а бившег секретара Његове екселенције
великог везира, 10. мухарем ‘98 (26. XI 1686)

Кадилук Враца 
Одређен је за зимовник под условом да се обрачунава према
сурсату, али, пошто је сераскер36 Озија дао другоме кадилук Плевен,
овај кадилук [Враца] му је придодат с тим да се врши заједничко
плаћање, 10. ребија првог године ‘98 (24. I 1687)

Кадилук Дупница кућа 405; кадилук Сиришник кућа 134 ½,  Укупно кућа 539 ½ 
Речена два кадилука одређена су за зимовање 179 товарних грла
чауша Високе Порте, 18. мухарем године ‘98 (4. XII 1686)

Кадилук Морава кућа 484, товарних грла 160
Дат као зимовник Мустафа ефендији, надзорнику канцеларије
мевкуфата, 17. мухарем ‘98 (3. XII 1686)

Кадилук Разлог кућа 500, товарних грла 100
Дат као зимовник главном рачуновођи канцеларије харача Рамазан
ефендији и његовим помоћницима, 18. мухарем године ‘98 (4. XII 1686)

[97 с.]

Кадилук Велес кућа 573, товарних грла 191 
Додељен главном рачуновођи Финансија Хасан ефендији и његовим
помоћницима као зимовник, 19. мухарем године ‘98 (5. XII 1686) 
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36 У време Бечког рата постојала су три сераскера, заповедника ратишта и то угарски
сераскер, који је најчешће био у звању сердара због присуства царске ордије и
сераскери Озија (Очакова) и Мореје (Пелопонеза). 



Кадилук Солун кућа 1094
Одређен за зимовање сто товарних грла37 реисулкутаба38 Мехмед
ефендије, 21. мухарем године ‘98 (7. XII 1686)

Кадилук Тимок кућа 195, товарних грла 65
Намењен зимовању заповедника каравана царске благајне, 27.
мухарем године ‘98 (13. XII 1686)

Кадилук Бања Лука
Одређен за зимовник товарних животиња алепског валије везира
Сијавуш-паше и још једног броја људи, с тим да [плаћају] према
текућим утврђеним ценама, 27. мухарем године ‘98 (13. XII 1686)

Кадилук Дервента
Одређен за зимовник 80 грла стоке бозочког санџакбега Салих-бега,
која су пребачена из зимовника у кадилуку Моровић, с тим да им се
намирнице и провијант обрачунавају према сурсату, написано
последњег дана мухарема године ‘98 (16. XII 1686) 

Кадилук Призрен кућа 161, товарних грла 40; кадилук Сува Река кућа 156 ½,
товарних грла 40

Осамдесет товарних грла Његове екселенције великог везира, која
су у кадилуку Приштина, нека тамо и остану, а поново су убележени
[кадилуци Призрен и Сува Река] да би их помогли с јечмом,
обрачунатим према сурсату, 10. сафер године ‘98 (26. XII 1686)

Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године
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37 Приметно је да је скоро 11 нузул-кућа у кадилуку Солун било задужено за једно
товарно грло, а разлог су вероватно друге обавезе према османским трупама на
пелопонеском ратишту.
38 “Врховни чиновник“, главни секретар и надзорник свих писарских канцеларија
Царског Дивана и чувар државних уредби и закона. Од времена Мехмед-паше
Ћуприлића који је с диктаторским овлашћењима 1656. године постављен за
великог везира, државни послови обављани су у његовој резиденцији, па реисул-
кутаб практично постаје један од три министра. Од 1720. стиче статус везира, а
у 19. веку постаје министар спољних послова.



Tatjana Katić, Srdjan Katić

WINTERING OF THE OTTOMAN ARMY 

IN RUMELIA IN 1686/87

Summary

The document we are presenting is related to the wintering of the
Ottoman army after the fall of Buda in 1686. Due to a difficult situation, the
forces from the capital and army troops from Asia have wintered near the
Hungarian front, while troops from Europe were disbanded until spring. The
document listed winter quarters of the Grand vizier and another five viziers, a
few pashas and sancak-beğs and most respected civil servants. Tatars also have
wintered with the Ottoman army, as well as the tribal forces of Kurds and
Turkmen. Most of the troops were placed in Srem and Slavonia, a small part
in Mačva and northern and north-western Bosnia, while the majority of Tatars
wintered in Temesvar and surroundings. Pack animals have been deployed
throughout the Balkans.

This document also contains information on local populations’
obligations towards the army encampments and mandatory purchase of food.
The extraordinary war taxes nüzul and sursat were collected by kazas. The
number of nüzul-hâne tax units for more than hundred kazas is listed. Each of
them was made up of anywhere from 3 to 15 reaya households, the precise
number being determined by the wealth of the taxpayers. The previously tax-
exempted köprücüs and derbencis, had to participate in supplying as well.

Key words: Оttoman Empire, XVII century, war, army, winter quarters,
nüzul-hâne.

Чланак примљен: 05. 05. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Исидора ТОЧАНАЦ РАДОВИЋ
Историјски институт
Београд

РЕЗОЛУЦИЈА ЦАРА КАРЛА VI ИЗ 1720. ГОДИНЕ*

Апстракт: У раду који следи приказана је Резолуција из 1720. године
којом је цар Карло VI одговорио на српске жалбе упућене са Народно-црквеног
сабора у Даљу 1718. године. Резолуција из 1720. године садржи значајне податке
о проблемима који су тиштили народ и Српску православну цркву у Хабзбуршкој
монархији у периоду након рата против Османског царства (1716-1718).

Кључне речи: Срби, Хабзбуршка монархија, 18. век, Народно-црквени
сабор, митрополит Вићентије Поповић, цар Карло VI, Резолуција.

Народно-црквени сабор Карловачке митрополије, одржан у Даљу
новембра 1718. године, упутио је цару Карлу VI представку са обједињеним
жалбама  српског становништва у Хабзбуршкој монархији. Највећи део
жалби изнетих на Сабору односио се на повећане дажбине и радне
обавезе које је становништво, умањено и осиромашено током рата против
Османског царства (1716-1718), тешко подносило. Своје муке и теготе на
Сабору саопштили су представници Провинцијала, и они који су живели
под управом Дворске коморе, и они са приватних властелинстава, као и
представници војних крајина, а чуле су се и жалбе посланика свештенства
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Од универзалних царстава ка националним државама.
Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану (Ев. бр. 177030).

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 243-254
MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 243-254

УДК : 94(=163.41)(436)"17"(094)



због непоштовања права и положаја Српске православне цркве у Монархији.
Сабор је својом представком молио владара да олакша положај српском
становништву и заштити га од разних злоупотреба.1

Било је потребно готово две године да цар Карло VI одговори на
саборску представку. У том периоду она је прошла дуг пут кроз царске
институције у којима је о њој расправљано, до коначне одлуке коју је
донео владар. Спора процедура извазвала је забринутост митрополита
Вићентија Поповића. Током свог боравка у Бечу, децембра 1719. године
он је предао нову представку владару која је садржала поновљене жалбе
са Сабора у Даљу, али и два нова пункта која су се односила на Србију,
како је писао београдском митрополиту Мојсију Петровићу.2

Коначна одлука о српским жалбама донета је у Бечу августа 1720.
године.3 Саопштена је у виду Резолуције коју је Карло VI објавио преко
Дворског ратног савета, 7. септембра 1720. године. 

Резолуција цара Карла VI из 1720. године, о којој је овде реч,
састоји се из увода и 22 тачке подељене у две једнаке целине. У уводном
делу владар, између осталог, наводи да је преко митрополита Вићентија
Поповића и његових посланика примио молбу о којој су прво расправљали
Дворски ратни савет и Дворска комора, односно Неоаквистичка комисија,
а затим је представљена њему. Констатовао је да су проблеми на које се
становништво жалило, највећим делом, настали као последица недавно
завршеног рата, и истакао је да зна да посебан терет представља квартир.
Реч је о обавези домаћег становништва да, због непостојања довољно
касарни, прима царске војнике на тзв. зимски конак и да им обезбеди
храну, огрев и све друго што им је било потребно. Будући да су са свих
страна стизале жалбе, намера владара била је да путем Резолуције коју
објављује, олакша положај народу. Упутио ју је надлежним институцијама,
а пре свих генералу барону Бекеру, заповеднику Посавске крајине, и
Коморској инспекцији у Осијеку, који ће по њој поступати.

Исидора Точанац Радовић
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1 Д. Руварац, Тужба обшче народна цесарском величеству, Српски Сион 15 (1905),
248-249; Ф. Ваничек, Историја Војничке крајине или историја васцелог српског
народа са ове и са оне стране Дунава, Саве, Уне, Врбаса тако и приморја (од
1538=335 година), Нови Сад 1880, 286; С. Гавриловић, Срем од краја XVII до
средине XVIII века, Нови Сад 1979, 67; И. Точанац, Српски народно-црквени
сабори (1718-1735), Београд 2008, 189-190, 199-200.
2 Д. Руварац, Мојсије Петровић, митрополит београдски 1713-1730, Споменик
СКА 34 (1898), 170.   
3 И. Точанац Радовић, Писма карловачког митрополита Вићентија Поповића из
Беча (1719-1720), Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010), 147.



Првих 11 тачака Резолуције посвећено је проблемима Земље, како
стоји у тексту, и они се могу груписати у три целине. Највећи део односи
се на жалбе становништва тзв. провинцијалног, односно цивилног дела
Славоније и Срема. Владар је, као прво, обећао да ће бити спроведен нови
попис имовине и становништва, ланд-коншкрипција, на основу кога ће
бити одређен праведан порез порција, односно контрибуција. Узео је у
заштиту становништво од злоупотреба које су чинили царски официри и
чиновници по питању форшпана, подвоза, и сараора, радне обавезе
поправљања путева, мостова, тврђава. Наредио је да се смањи цена
брашна које је, због глади која је погодила Славонију и Срем 1718. године,
позајмљено становништву из војних магацина и том приликом обрачунато
по превисокој цени.4 У Резолуцији су поменуте и жалбе поданика, тада
јединог, приватног властелинства у Срему, Одескалкијевог.5 Одговарајући
на тужбе за насиље и злоупотребе које је чинио намесник властелинства,
цар је неодређено обећао да ће тамошњем становништву дати достојну
правицу када се изврши најављени попис.

Одлуку о притужбама војних крајина Карло VI је, по обичају,
препустио Дворском ратном савету. Међутим, он није могао да прећути
многобројне жалбе милитара да су им наметнуте, до тада непознати,
порези и радне обавезе зависних сељака.6 Због тога је наредио да се
војничка села не оптерећују без потребе обавезом квартира, и изјавио да
му је намера да цео граничарски састав доведе у достојно стање.

Две тачке првог дела Резолуције посвећене су и областима
освојеним у недавно завршеном рату против Османског царства, Доњем
Срему7, делу Баната између река Мориш и Дунава, и Србији. Становницима
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4 Више о томе види у: С. Гавриловић, Срем, 63, 95.
5 Поменуто властелинство добио је 1697. године принц Ливије Одескалки од цара
Леополда I на име 325.000 форинти позајмљених за вођење рата против Османског
царства (1683-1699). Будући да Ливије Одескалки није имао директног наследника,
властелинство је, према одредбама даровнице, после његове смрти 1703. године
стављено под управу Дворске коморе. Коморска управа трајала је до 1714. године
када је у посед уведен индиректни наследник претходног власника, Балтазар
Ербе Одескалки. Види: Д. Ј Поповић, Племство /у:/ [Војводина, II, Нови Сад
1941], 114; С. Гавриловић, Срем,  21-22, 53, 57.
6 Крајишници су имали статус слободних сељака и обављали су бесплатну војну
службу у замену за поседе неоптерећене дажбинама које су имали зависни сељаци.
Види:  В.С. Дабић, Војна крајина: Карловачки генералат (1533-1746), Београд
2000, 20-21, 31.
7 Карловачким миром 1699. године Срем је био подељен између Хабзбуршке
монархије, којој је припао тзв. Горњи,  и Османског царства, коме је припао тзв. 



тих области Карло VI признао је право повратка у домовину, односно да
се, уколико желе, преселе на територију која је остала под османском
влашћу (iure postliminii). Онима који реше да остану у Новоподунављу цар
обећава слободна лета, односно опрост од државних пореза. Према једном
предлогу из 1719. године тај опрост од пореза за становиштво у Србији
трајао би једну или две године.8

Други део Резолуције односи се на Српску православну цркву у
Хабзбуршкој монархији, тј. на Карловачку митрополију. Иако се помињу у
тексту, већина жалби Српске цркве није решена овим путем. Владар је
неодређено саопштио да ће те жалбе решити када добије допунске податке.
Тако је од надлежних институција тражио информу и известије о црквеном
десетку који је римокатоличко свештенство наметнуло и без правног основа
узимало од православних становника у Лици и у Угарској, о захтеву да се
коначно реши проблем прихода архиепископа, односно да му се потврди
право на црквени десетак у Славонији, затим о обнови цркве у Сегедину.
Митрополиту Вићентију Поповићу Резолуцијом је потврђено право
коришћења властелинства Даљ. Осим тога, у тексту се налази и одредба да у
Будимској епархији православни који живе међу римокатолицима морају да
славе и њихове празнике, оспорава се Цркви право на кадуцитет, имовину
световних лица без наследника, и допушта да православни свештеници имају
приступ осуђеницима на смрт само један дан пред извршење казне.

Текст Резолуције завршен је пригодном реченицом о царској
милости према српском, односно илирическом или расцијанском народу.

Поред датума објављивања, 7. септембар 1720. године, Резолуција
је, по обичају Хабзбурговаца, датована и према годинама владавине Карла
VI Светим римским царством (девета година), Шпанијом (седамнаеста),
Мађарском и Чешком (десета). Поред цара, потписали су је принц Еуген
Савојски, председник Дворског ратног савета, и Јосиф Антоније од Етела,
референдар, односно секретар Дворског ратног савета. 

Митрополит Вићентије Поповић је са олакшањем дочекао
Резолуцију, која је обнародована на Народно-црквеном сабору одржаном
у манастиру Хопово, јануара 1721. године.

Резолуција цара Карла VI из 1720. године сачувана је у преводу на
српскословенски језик. Превод званичних царских одлука и наредби био
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Доњи Срем. Пожаревачким миром 1718. године Срем је обједињен под
Хабзбуршком влашћу. 
8 С. Пецињачки, Подаци о прописима и пореским дажбинама у Србији од 1717.
до 1719. године, Мешовита грађа (Miscellanea), 3 (1974), 63.



је редовна пракса у Карловачкој митрополији, посебно током прве
половине 18. века. У то време, мало људи знало је латински и немачки,
језике хабзбуршке администрације. Непознавање, или недовољно познавање
тих језика могло је лако да доведе до погрешног тумачења текста и поруке
владара. Да би спречили ширење нетачних вести, које су могле да изазову
панику у народу, митрополити су давали царска акта на превођење.
Постоји могућност да је ова Резолуција преведена још у Бечу.

Превод Резолуције Карла VI данас се чува у Архиву Српске академије
наука и уметности у Сремским Карловцима, у фонду Митрополитско-
патријаршијски архив „Б“. Написана је ћириличним писмом, српскосло -
венским језиком. Текст превода Резолуције преносимо верно. У тексту
смо задржали знак јат � (који се читао е или је), ю (ју), я (ја), щ (шт), ξ (кс),
ı, ї, й (и или ј), ы (и). Знак  ν (ижица) читао се и, на пример у речи
ıллνрічески или в, у речи аνстрійски.  Приметна је недоследност у
употреби тврдог (ъ) и меког знака (ь), па су поједине речи писане на
различите начине (ва, въ, вь, в’; вамъ, вамь). Писар у тексту користи два
назива за Срем, савремени и антички. Тако је писао у Срему и у Сνрмїи.

Ради бољег разумевања текста интервенисали смо код интерпункције.
Писање речи великим и малим словом прилагодили смо савременим
стандардима. У угластим заградама разрешене су скраћенице.

* * *

Беч, 7. септембар 1720. године

Резолуција којом цар Карло VI одговара на жалбе Срба са Народно-црквеног
сабора одржаног у Даљу 1718. године.

Каролъ, Б[о]жїею м[и]л[ос]тїю из[а]бранный рімскїй цесарь и всегда
прибавитель ц[еса]рства. [и проч]9

Ч[ас]тный, Любезный, В�рный, такожде В�рны, Любезны!
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9 Овде је написан знак који означава et cetera, и проче, односно и друго, чиме је
обично скраћивана дуга владарска титула. Из техничких разлога нисмо могли да
га пренесемо.



Намь, чрезь сов�тника Нашего и Восточныя ц[е]ркве гречаскаго закона
архіеп[иско]па и мітрополіта карловачкаго, Ч[ас]тнаго, Любезнаго и
В�рнаго Нашего Викентіа Поповича, и при ему суще депутірте, ва име
тамо соживущаго нацїона данное и вь двадесеть и два пункта, их же един-
на-десеть Земле, един-на-десетже тогожде чина ц[е]рковнаго касают се
состоящее се молителное писанїе. От Нашего Дворскаго воинственнаго
савета и Хоф-коморе со вс�ми открстностми  предложило се и тимь ваша
тежба найпаче посл�дне прешедшимь л�томь чрез бран претерпленная
ут�сненїа чрез марше, квартіре и иныя досади вь покорности
представленны сутъ. Кое све Мы во особливое м[и]л[ос]тив�йшее
помилованіе привлекли, при томь самы вы разсудити будете іако ово
тогдашныя открстности и состоянїе иначе недопустило овоже паки ваше
само собственное защищенїе и спасенїе требовало, от куду прешедшее
обще народной нужди приписати должно. А іакоже по кь вамь носимой
склоности Наше м[и]л[ос]тив�йшее нам�ренїе естъ ц�лїй нацїонъ при
отпочивших Нашихъ высокопочтенных и сродством любезныхъ бывшых
родителя и Г[оспо]д[и]на брата в[е]л[и]ч[е]ст[а]въ обоих цесарей Леополда
и Іосифа высокоблаженыя памети изданных и от Нас м[и]л[ос]тив�йше
потвержденныхь Привилегїахь тако далше д�йствително твердо
содержавати и его вь правое состоянїе поставити и вь нем обдржавати.
Тако и возмнихомь Мы м[и]л[ос]тиво да занеже н[и]н� прешедшїа зими
ц�лу Кралевину Славонїю купно сь Горнею и Донлою Сνрмїею сь единую
токмо малою то есть Васквецишевою регіментою на кони окупирали,
такожде и единнадесет токмо компанїами состоящую се Алкадетову
пешачку регіменту сь раномъ опред�лихомь10 и милитарна села от
квартира персоналнаго свобождаху се. Была бы тим самим Земли
знаменателн�же Нашимь прочимь насл�дным кралевинам и замлямь
особливо ради преждных времень едино знаменателно облегченїе, Но
занеже ваше чрез то тежбе на сих странах непрестанно суть. Тако Мы,
еже такове облегчити и вашим сыламь ничто вышше не налагати,
м[и]л[ос]тив�йше заключихомь и на вс�хь м�сть надлежателства, а
именно на Нашего фелдмаршалъ-лайтенанта и коменданта осечкаго и
славониске генераловь-нам�стнике барона от Бекеру, тако подобно и
Нашу тамо поставленную Камірал-ıншпекцїю, запов�сть дали да
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10 Реч је о Васкезовој коњичкој и Алкаудетској пешачкој регименти које су у јесен
1718. године послате на зимски конак у Славонију и Срем. Према једном
извештају из 1720. године њихово издржавање коштало је домаће становништво
више од 160.000 форинти (С. Гавриловић, Срем, 64-65, 69).



1-во На урежденїе порцїи, едина уредна и сноснаа лонд-коншкрипцїа,
тако ради Славонїе, како и еи присовокупившейсе Горныя и Долныя
Сνрмїи, по тогдашнему правому вещественному состоянїю учинит се. И
таковая еже бы на тую вь распису порциском будущую и правую м�ру
узети могли, вь нутръ послет се. А еже

2-го На н�которїя милитарныя принесенныя тужбы касает се, Мы
м[и]л[ос]тиво отредихом таковое чрез Нашь Воинственный сов�тъ
дворскый еже от прежде и потомком  прешедшемь времени еще вь ц�лости
обр�сти се можеть изтраживати се и по обр�тенїю на далше запретити.
Ащте ли обаче вь будуще таковыя тужбы и еξцесси от обтегченных
партаяхь покажут се абїе тамошнему комендиртому  генералу съ в’помощь
прїатїемъ Славонїскыя камерал ıншпекцїе преднести небывшуже
сл�дователному и пристойному довлетворенїю и сатисфакціи кь Намь
потомь и Нашему зд�шнему Дворскому нам�стничеству имате притещи,
гд� посредственно во облегченїе Земли и утоленїе далших теготъ. Табори
во време міра ıакоже настоящаго л�та зачало учинило се безь особливыя
вини от сел� да неотреждают се. Тако и есть уже

3-о Чрезь Нашь Воинственный сов�ть дворски готово учинило се
промотренїе, и на реченне Наше командирте генерале въ Славонїи пред
н�коликим временемъ указанно, да отдъ сел� у Земли никаковъ форшпаннъ
разв�е въ Наших службь-случаехъ и то по уставу, не дает се. Тако обаче да
того ради Земля должна будетъ от путшествующих, были ли оны
воинственны или прочи, иже кром� Нашея служби ходятъ потребно -
искомыл подвози и нуждное обдержанїе под праведную ц�ну уредити. И тако
чрез то Наше реченное м[и]л[ос]тив�йше нарежденїе не припятствовати. По
случаюже противъ надежди потом аще еξцедирати се будетъ, вы таковїя
бывающїя случаи код поменутих командирущих генераловъ сваки путъ
настояще предносити, да знате, сь таковимъ далним приложенїемъ

4-о Кь Нашим службамь потребныя форшпани по уставу такожде и от
сел� без новаца и без свакога претендирати се имущтаго полепшанїя
даяти. Аще же границе прейдут се от того иже таковъ еξцессъ учинитъ
полепшанїе на учинити се имущій начинъ бонификаціа или поправленїе
узети се будетъ должно.

5-о  Досл� бывша сараорска даянїа вь претрпленная ратная времена еже
Землю вашего ради собственнаго отхраненіа вь нуждное защищеніа
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состоянїе поставити, даванна быти разум�йте. Вь будуще же есмо Мы
м[и]л[ос]тив�йше отредили да Земля по возможности въ том пощадит се и
преко уставленнаго начина не насилует се. Такожде аще в единомъ году
выше сараорине наложит се, то другим сл�дующимъ да облегчит се. А еже

6-о Вамь вь прешедшем году из Нашего Осечкаго магацина даннаго
брашна касает се. Сами от себе наставити се будете таковое бывшее
позаймленїе по толикомъ долгом времену чеканное в’ Нашъ магацинь сь
н[и]н� принесенним брашном паки у натури что прежде принести еже
тимь выше возбудити во еже вь будущах паки приходящих требованіах
помоществовати. Занеже вамъ и без того едина особлива м[и]л[ос]тъ и
облагченїе показато да вы такова узаймленїа како бы по правици было, не
по тогда бывшей ц�ны у новци готови, но у н[и]н� много меншей ц�ни
нарастшаго жита токмо у натури, вазвратити имате. Тако есть

7-о Вамь и гор� открило се каковим начиномь Наше м[и]л[ос]тив�йше
нам�ренїе и Земли г[оспо]дственное попеченїе къ тому есть нацїонъ в’
будущее по возможности облегчати, кто порцїе по веществом показующим
се сылам разм�рити и всяко учинити се могущее облегченїе допустити.
При коемь, между Сνрмїею просимыя свободная л�та токмо страннымь
пришалцемъ а не м�стнымъ давати обычно есть. Мы же во прїатїе  сего
въ другом образу допущаем и найпаче ради и безь того в’ Нашей властной
Земли подлежащаго сь суппликантами между населенними Ново-подунавїа
особливо попеченїе им�юще м[и]л[ос]тив�йше неотречемъ. Прочеже

8-о За ординарное при от чрез Нашего н[и]н�шнаго тайнаго сов�тника
графа Карафу бывшая урежденіа-комисіи прежде учинненому начину
свой останакъ иматъ  ради еξтра-ординарнагоже на учинити се имущую
ландс-коншкрипцїю како и проче по том управити се имать по праведной
пропорцїи. А еже противъ принц-Одешкалкина администратора принесенныя
тужбы, аки бы онь преко н’га порцискаго землнскаго у Горнему Срему
съ прочими сараоринами такожде н�колико стотина плугова за еже орати
от подданниковъ насиловалъ дотичет се. Будемь Мы на то чрез Нашу
Хофкомору от Славонїйскїя камерал ıншпекцїе далшую ıнформу примити,
и тогда Земли по состоянїю вещей достойную правицу сл�довати
допустити будемь. При семъже

9-о Мы м[и]л[ос]тив�йше на знаніе даемъ да сваки дистриктъ, како у
Славонїи тако и у Сνрмїи, свое депутирте на держати се имущая сабраніа
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особливоже на урежденїе и разд�ленїе порцие и комисарске хесапе
пошлетъ и тіи всячески не аки чистъ но аки части Земли примати се и их
тежби слушати се будутъ. Прочее

10-о Аще въ чрез оружіе Наше при добїеных странахь никомуже что либо
Iure postliminii претендирати и приказало се, обаче Мы от Нашея
природныя м[и]л[ос]ти и кь ıллνріческому или расцїанскому под Нашом
державом сущему нацїону носимыя склонности еже кто в’ том далше
им�ти и н�что на шпецификацїи вручити будетъ особливою м[и]л[ос]тию
Нашею дати неотрещи будемъ. Что же

11-о Тамошная расцїанская милиціа чрез преждная л�та сь персонал-
квартиромь и порцїомь обтегчено было, вина и состоенїе прешедшіа
брани иначе не допустила. Въ будуще еже и без того Наше
всем[и]л[ос]тив�йше нам�ренїе естъ ц�лое граничное содержанїе в’
достойное состоянїе привести.

Настаютъ н[и]н� пункти ıаже состоянїа ц[е]рковнаго касают се.
Будем Мы

1-о Каково сь вь диштрикту Лике обр�тающими се нацїоналними и от их
изискуемими десетками свойственное состоянїе есть от Нашего Аνстрїйскаго
нам�стничества изв�стїе искати. Іакоже на

2-о 3-о и 4-о Ради от н�коих мажарских епархїалных и грунта г[оспо]д[а]ровъ
нацїону ово ради изисканныя десетков, ово паки ради въ вашей Цркви
учинити се имущаго соединенїа творимыя обиди чрезъ Нашу Мажарскую
дворную канцеларїю на ваше должное прошенїе веществомъ облегченїю
сл�едовати дахомъ. При коем такожде

5-о Чрезь Нашъ Воинственный сов�тъ дворскый и Мажарскую дворскую
канцеларїю, особливо на Стлно-белградскїй комитать, и Будим, и на
еп[иско]па пет[о]црквенскаго заповедати се будетъ да бы нацїонъ въ
своемъ закона д�иствїи ни же от воинственных ни же от гражданских
турбирало се. Но на таковъ начинъ да тамошный нацїоналныи быватели
нед�лныя и праздничныя дни ıакоже оны и без того кр�постїю дипломи
обвезаны суть тако подобно и великыя праздники, ıако Воскрс[е]нїе,
Сошествїе С[ве]таго Д[у]ха и Рождество, ıако и нед�лю празднуютъ.
Прочїа же ординарныя праздники непраздновати от полскаго обаче и
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вінограднаго и прочіе таковаго д�ланїа вн� дома обычнаго наемничкаго во
еже не соблажнати народ гд� оны между Рімлянами живутъ воздржавати се
должны будутъ. А занеже

6-о Во вс�хь насл�дных землях нашихъ н�сть обыкновенїа еже
малефикантомъ коего ни буд закона найпаче на вешало водещим се инным
разв� католическим /рімским/ с[ве]щенником припущаемим бывати. Вы
сего ради едино особливо партикуларную м[и]л[ос]тъ признати сами будете,
јако вашего нацїона и закона людемъ ваши с[ве]щенницы на м�сто осужденіа
см[е]ртнаго припущати се будут гд� н�сть выше обычно малефикантом
см[е]рть разв� пред едним днем погубленіа возв�щати. Ащеже бы

7-о При приближающих се см[е]рти случаех грунтовъ-г[оспо]да или кто
инъ тамошнаго народа их им�нїа противъ правици поимати или еже къ
ц[е]ркви надлежателство  и ц[е]рковную страну оставит се код себе задержати
дерзнулъ, на то будемь Мы егда таковая шпецифице назнаменовати се будутъ
правицу администрирати. Между которимъ

8-о Мы ради в[а]шея прежде въ Сегедину бывшіа и нужди тако хот�вшей
во фортификацїю употребленныя ц[е]ркви естественную ıнформу искати
и по томъ по состоянїю вещи далше въ том м[и]л[ос]тив�йше заповедати
будемъ. И іакоже

9-о Поменутый ıллνріческый митрополіть карловачкый Викентїй
Поповичъ въ д�йствителномь стяжанїи въ Славонїи обр�тающаго се
доминїума Даля стоитъ, тако Мы такожде ему реченный доминїумъ, како
и его предецессори им�ли, в’ будуще постоянно м[и]л[ос]тив�йше
вручити заключихомъ. Сврху того такожде за утоленїе между окрсть
живущими грунта-г[оспо]да[ри]ми случающих се распрей от стране
Нашея Славоннскыя камерал-ıншпекцїе по преждней коншкрипцїи
прошаствїе обновити и по таковому обычне границе положити реченной
Камерал-ıншпекцїи повел�ли есмо. При коемъ

10-о Ради от поменутаго мітрополита в’м�сто десетковь претендирующих
се три хіляде форинте на годину, Мы будущее-потребное изв�стїе искати
и ему на далше по правици обзнанити будем. Проче же

11-о Мы м[и]л[ос]тив�йше не стоимъ противь того да бы тамошный
нацїонъ елико число нацїонал-подданных находит се сь доволнїа Ц[е]ркви
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закона своего им�л ıако же Мы уже от части и запов�дали и надалше
подобно промотренїе им�ти будемь еже бы жители закона греческаго
которїи сь мітрополитомъ карловачким не сожителствуютъ и къ ему не
надлежатъ своея глави въ д[у]ховных не лишали се.

Еже Мы тако вамь вс�мъ и особно на ваше ıллνріческаго или расцїанскаго
народа внутръ-данне покорн�йше пункте со симъ за резолуцїю м[и]л[ос]тив�йше
приказати хощемъ. Мы же вамъ прочее сь цесарскою м[и]л[ос]тїю
благосло[ве]нны пребываемь. 

Дано вь Нашемь град�Віенн�, седмаго дне м[есе]ца септемврїа, седмь-на-
десеть стотинн двадесетаго, кралевст[а]вь Нашихь рімскаго деветаго,
хішпанскых седм-на-десетаго, мажарскаго еже и бохемскаго десетаго года.

Каролъ р.с.

Еνгенїй от Савое
На повел�нїе от С[ве]щеннаго 

католическаго цесаро-кралев[скаго] 
велич[ества] собственное.

Антон[ие] Јосифъ фон Еттлъ р.с.

/на полеђини, написано другом руком/
Преводь
Резолуцїах под 7-м септ[енбар] 1720.
на в’ 22. пунктах состоящаясь
предложенїх и изданних

(АСАНУК, МП"Б", 1720/9)
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Isidora Točanac Radović

THE RESOLUTION OF EMPEROR CHARLES VI FROM 1720

Summary

In 1720 Emperor Charles VI of Habsburg announced the Resolution as
the response to complains and petitions of the Serb People and the Church
Council, held in 1718. This Resolution contains 22 items, divided into two
parts. The first part deals mostly with the problems of population in Slavonia
and Srem, such as high taxes and labor obligations, abuses of Empire officials
and officers, harassment committed by imperial troops. The second part refers
on the disrespect of rights and privileges of the Serbian Orthodox Church in
Monarchy (freedom of religion, freedom from paying church taxes to the
Catholic Church, right to Church incomes). 

The Resolution of Emperor Charles VI, issued in 1720, is preserved in
translation into Serbian language of that time, and it is kept in the Archive of
the Serbian Academy of Science and Arts, in Sremski Karlovci. The resolution
provides valuable information about problems of Serbs and the Orthodox
Church in Habsburg Monarchy after the Habsburg-Ottoman war (1716-1718).

Key Words: Serbs, Habsburg Monarchy, 18th century, Metropolitan Vicentije
Popovic, Emperor Charles VI, Resolution.

Чланак примљен: 26. 04. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Владан ГАВРИЛОВИЋ
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за историју
Нови Сад

ПОПИС ПОТИСКЕ ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ 

ИЗ 1748. ГОДИНЕ*

Апстракт: Попис Потиске војне границе из 1748. је до сада непознат у
историографији. Значајан је утолико више јер доноси имена виших официра од
којих је већина отишла у Русију 1751. када је Граница била коначно расформирана.

Кључне речи: Угарска, Нове војне границе, Потиска војна граница.

Карловачким миром (1699) склопљеним између Хабзбуршке
монархије и Турске, Монархији је припала готово цела Угарска, без
Баната, Хрватска и Славонија, док су Банат и југоисточни Срем остали
под Турском до 1718.1 Пошто су Турци протерани с територија угарске
средњовековне државе одлучено је у Бечу да се дуж обала Саве, Дунава,
Тисе и Мориша образују нове Војне границе: Посавска, Подунавска,
Потиска и Поморишка.2 Посавска и Подунавска војна граница су биле
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Војвођански простор у контексту европске историје
(ев. бр. 177002).
1 Рајко Веселиновић, Борба за аутономна права и духовну самосталност (1690-1699),
Историја српског народа III/1, Београд 2000 (III изд.), 571.
2 Јован Савковић, Преглед постанка, развитка и развојачења Војне границе (од XVI
века до 1873. године), Нови Сад 1964, 21.

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 255-280
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под Генералатом у Осеку, док су Потиска и Поморишка биле под
Генералатом у Сегедину. Оба Генералата била су подељена на главне
капетаније и капетаније. Седишта главних капетанија Славонског генералата
налазила су се у Илоку, потом у Петроварадину, Брчком и Броду, а
Сегединског у Сегедину и у Араду.3

Нове Војне границе су образоване захваљујући пре свега српском
становништву које је било настањено на тим територијама, од чега један
мањи део већ неколико векова а други, већи, од Сеобе 1690. године под
патријархом Арсенијем III Чарнојевићем.4 Коначно образовање нових
Војних граница је завршено 1702. године, када је одлучено да свака од
нових Граница има између три до четири хиљаде наоружаних граничара.5

Исто тако, осим лица способних за војну службу постојала је и подела на
ислужене (emerite) и изузете (egzempte), који су за разлику од војно
способних плаћали порез на своју имовину.6

Стање у овако створеним новим Војним границама остало је
непромењено, уз мање измене, све до почетка владавине царице Марије
Терезије. Царица је због почетка Рата за аустријско наслеђе (1740-1748)
била принуђена да затражи помоћ угарских сталежа, који су за узврат на
Угарском сабору 1741. тражили укидање Војних граница на територији
Угарске, које се коначно и десило 1751. године.7

Пошто се већи део граничара из расформиране Потиске и Поморишке
војне границе крајем 1751. одлучио на Сеобу у Русију изузетно је за
историографију важан сваки документ који би осликао стање у тим
границама пре њиховог укидања. У Ратном архиву у Бечу (Kriegs Archiv),
у фонду Дворског ратног савета, налази се оригинал управо једног таквог
документа, који бележи бројно стање граничара у Потиској војној граници
1748. године, а који је до данас у историографији остао непознат. 

Владан Гавриловић

256

3 Исто.
4 О насељавању Срба на територију Угарске постоји небројен низ историографских
дела: Алекса Ивић, Историја Срба у Војводини, Нови Сад 1929 (фототипско
издање); Душан Ј Поповић, Војна Граница, Војводина II, (б.г); Ј. Х. Бартенштајн,
О расејаном илирско-расцијанском народу (1761), Београд-Ваљево, 1995; Јохан
Хајнрих Швикер, Политичка историја Срба у Угарској, Нови Сад-Београд, 1998.
5 Јован Савковић, нав.дело, 22-23.
6 Исто.
7 Душан Ј Поповић, Војна Граница, Војводина II, (б.г); Јован Савковић, Преглед постанка,
развитка и развојачења Војне границе (од XVI века до 1873. године), Нови Сад 1964;
Александар Форишковић, Политички, правни и друштвени односи код Срба у
Хабзбуршкој монархији, Историја српског народа IV/1, Београд 2000, 233-294;
Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, Нови Сад 2001 (допуњено издање).



Потиска војна граница била је подељена на 14 шанаца. У сваком
шанцу се налазио део коњичких и пешадијских граничарских јединица.8

Мања места су имала у просеку шесдесет до седамдесет способних људи
за војску у коњичким, а нешто већи број у пешадијским јединицама, док
су гарнизони већих места (утврђења) имали више од стотину граничара
и у коњици и у пешадији.9 У Потиској војној граници је 1748. било укупно
1927 граничара у коњичким јединицама и 2100 у пешадијским, чиме је
укупно бројно стање Границе износило 4027 граничара.10

У попису је изражено више категорија у које су уписивани граничари.
Исказано је ефективно бројно стање, а у оквиру њега извршена подела на
оне који служе у датом моменту, као и на оне којима је из одређених
разлога престала активна војна служба. Они се такође бележе али као нека
врста резерве. Такође је приказано бројно стање штабова у сваком од
шанаца и бројно стање обичних војника.11 Врло је важно истаћи чињеницу
да су поименично дата имена официра (мајора, капетана, поручника,
заставника), који су с обзиром на устројство нових Војних граница били
искључиво Срби, као и граничари којима су командовали. Исто тако
истакнута је подела на оне који имају потпуно наоружање и на оне гра -
ничаре који имају само делимично. У крајњем, ефективном стању бележе
се и они који нису изражени неком од наведених категорија, па сматрамо
да су се налазили на неким споредним пословима у шанчевима.12

Коњичке јединице биле су распоређене следећим редоследом:
Бројно стање у Мартоношу је износило 86 граничара. Од тога је

21 био ван сталне војне службе. Потребну коњичку опрему имала су 44
проста (обична) војника, док је њих 9 имало само делимичну. Штаб је
сачињавало 12 официра на челу са капетан-лајтнантом Петром Вујићем.13
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8 Kriegs Archiv, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444. (K.A, ...)
9 Kriegs Archiv, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444. (K.A, ...)
10 Исто.
11 Исто.
12 Исто.
13 Петар Вујић је рођен 1725/26. године. Чин капетан-лајтнанта је стекао 1743,
после исказане храбрости на ратиштима у Баварској, Алзасу и Лотарингији.
Отишао у Русију са првом групом исељеника пуковника Јована Хорвата 1751.
Један од оснивача насеља Мартонош у Русији, односно Новој Србији. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42, 60; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра Потиско-поморишке војне границе, Зборник Матице српске
за историју, бр. 61-62, Нови Сад 2000, 110; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско
царство’’, Нови Сад 2005; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)



Осим њега наведени су поручник Максим Вујић14 и заставник Живан
Јеремић.15

У Кањижи је било 106 граничара коњаника. Сви су били у сталној
војној служби. Њих тридесетчетворица су имали сву потребну војну
опрему а десеторица су имали само делимичну. На челу Штаба који је бројао
девет људи налазили су се поручници Петар Бајанац16 и Максим Нинчић
(Нинчевић).17 Заставници су били Ђорђе Зако18 и Никола Каранпанџић.19

Владан Гавриловић

258

14 Поручник Максим Вујић је рођен 1713/14. године. Произведен је у чин поручника
1744. после службе на ратиштима у Баварској и Алзасу. Отишао у Русију с групом
пуковника Хорвата крајем 1751. године. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија,
42, 60; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 111; К.А, HKR, Expedit
1749, Jänner, No. 444)
15 Живан Јеремић је рођен у Мартоношу 1703/4. године. Постао је wachtmeister 1734,
а официр (заставник) 1739, после једногодишњег похода према Баварској. Добио је
племство 1751. године од стране царице Марије Терезије, што би значило да се он
нашао у групи оних официра који су се изјаснили за прелазак у провинцијални
сталеж. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42, 60; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 111; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
16 Петар Бајанац (Бајај) је рођен 1717/18. године. Служио је у Шанцу Сегедин,
када је 1745. после расформирања пребачен у Кањижу. Чин је стекао после борби
у Алзасу и Лотарингији 1744. Отишао у Русију 1751. с групом генерала Хорвата.
(Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42, 60; Славко Гавриловић, Грађа
за биографије официра, 112; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’,
Нови Сад 2005, 185; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
17 Добио је чин поручника 1746. године после службе и борби у Шлеској. Учесник
је и у аустро-турском рату 1737/1739. Гласао је 1750. године за останак у
провинцијалном сталежу, па је на основу Декрета царице Марије Терезије од 1.
марта 1751. добио племство и 58 ланаца земље у Кањижи. ((Мита Костић, Нова
Србија и Славеносрбија, 42, 44; Славко Гавриловић, Подаци из 1746. о официрима
Потиске и Поморишке војне границе, Зборник Матице српске за историју, бр. 67-
68, Нови Сад 2003, 154; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444) 
18 Заставник Ђорђе Зако се одлучио за останак у провинцијалном сталежу па је
Декретом царице Марије Терезије 1751. добио 44 ланца земље у Кањижи и
племићку титулу. ((Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42, 44; К.А, HKR,
Expedit 1749, Jänner, No. 444)
19 Заставник Никола Карапанџић је рођен 1692/3. године. Чин је добио 1736, када
је имао пуние 44 године. Служио је у Војној граници у Славонији, да би после
аустро-турског рата. дошао у Кањижу. Нема података о њему 1751. тако да не
знамо да ли је био у животу у време опредељивања официра Потиске Крајине за
останак или одлазак у Русију. ((Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42,
44, 60; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 111; К.А, HKR, Expedit
1749, Jänner, No. 444) 



Сента је имала 191 граничара у коњици. Такође, као и у Кањижи,
сви су били у активној служби. Од тога је њих 46 имало сву потребну
опрему а 85 делимичну. Штаб је сачињивало 6 људи на челу са поручни -
цима Јованом Бадрљицом20 и Ђуком (Ђорђем) Поповићем.21 Заставник је
био Неша Милиновић.22

У Острову (Ади) се налазило 178 коњаника. Њих 61 је било изван
сталне војне службе. Од преосталих 117, њих 50 је имало потпуну
коњичку опрему а 7 делимичну. У Штабу се налазило 6 људи на челу са
поручником Ристом Мирковићем23 и заставником Николом Дудварским.24

Попис Потиске војне границе из 1748. године

259

20 За поручника Јована Бадљицу забележено је 1749. да има 74 године, односно да
је рођен 1675/6. године. Чин је добио 1721. у сенћанској компанији. Служио је и
истакао се у борбама код Петроварадина, Темишвара, Београда (1716-1717).
Служио и у следећем аустро-турском рату (1737/1739), као и Рату за аустријско
наслеђе (1740-1748), када се истакао у борбама око Прага. Определио се за останак
у провинцијалном сталежу, па је 1751. добио племићку титулу и 50 ланаца земље
у Сенти. ((Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 44; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 112; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
21 Поручник Ђорђе Поповић је рођен 1713/14. године. Чин је добио 1740. служећи
као припадник сегединске милиције. По гашењу Шанца Сегедин пребачен је у
Сенту. Истакао се на бојиштима у Баварској. Одлучио се за 1750. за останак у
војничком сталежу и отишао за Русију крајем 1751. у групи пуковника Хорвата.
(Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42, 60; Славко Гавриловић, Грађа
за биографије официра, 112; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’,
Нови Сад 2005, 185; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
22 Рођен је 1698/99. године. Чин је добио 1729. Ратовао је у Шлезији, као и код
Видина, истакао се у Рату за аустријско наслеђе у борбама код Прага и у
Баварској. Одлучио се за останак у провинцијалном сталежу 1750. и добио је
1751. царским Декретом племићку титулу и 44 ланца земље у Сенти. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 60; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 113; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
23 Поручник Риста Мирковић је рођен 1721/22. године. Чин је добио 1739. за
истакнуту храброст у аустро-турском рату 1737/1739. Учествовао и у Рату за
аустријско наслеђе истакавши се у борбама у Чешкој и Шлезији. Определио се за
останак у војничком сталежу 1750. године али нема података о његовом одласку
у Русију. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 113; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
24 Заставник Никола Дудварски је рођен 1709/10. године. Добио је чин 1739, после
вишегодишњег служења у Темишвару. Забележено је и његово служење у Славонији
до 1743, када је пребачен у Шанац Острово (Аду). Определио се 1750. за останак у
провинцијалном сталежу. Добио 1751. племићку титулу и 44 ланца земље у Ади. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 60; Славко Гавриловић, Грађа за биографије
официра, 114; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)



Мол је имао 101 коњаника, од чега је 20 било ван сталне војне службе.
Од преосталих 81, њих 19 је имало потпуну опрему а 37 делимичну.
Преосталих 25 су се налазили на споредним пословима у Шанцу. Штаб
је бројао 5 људи на челу са поручником Драгић Каракашевићем.25

Петрово село је давало 145 коњаника, од чега је 39 било изван
сталне војне службе. Њих 34 обичних војника је имало пуну коњичку
опрему а 28 непотпуну. Преосталих 41 је размештено на споредне
дужности. Штаб је сачињавало 5 официра на челу са поручником Јаковом
Мартићем26 и заставником Нешком Томашевићем.27

Бечеј је имао 118 коњаника, од којих 24 нису били у сталној војној
служби. Обичних војника који су имали пуну ратну опрему било је 41,
док уопште није било непотпуно опремљених. Због тога је био велики
број оних који су служили на споредним пословима (53) од 94 војно
способних обичних војника. Штаб је сачињавало 6 официра на челу с
поручником Стојаном Бошковићем28 и заставником Михајлом Сударским.29
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25 Забележено је да је поручник Каракашевић 1749. имао 65 година, односно да
је рођен 1684/85. Учествовао у борбама с мађарским куруцима у Ракоцијевом
устанку (1703-1711), у борбама код Петроварадина, Београда и Темишвара (1716-
1717). Чин је добио 1721. Служио у Сегединском гарнизону. После аустро-
турског рата 1737/1739, пребачен у Мол. Учествовао и у борбама у Баварској и
Шлезији, у Рату за аустријско наслеђе. Определио се за останак у провинцијалном
сталежу па је 1751. добио племићку титулу и 58 ланаца земље у Молу. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 44; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 114; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
26 Поручник Мартић је рођен 1697/98. године. У војној служби је од 1716. године.
Истакао се у борбама код Петроварадина, Београда и Темишвара у рату
1716/1718, када је постао десетар. Чин десетара је добио 1741, а чин поручника
1742. године. Истакао се у борбама у Баварској и Чешкој у Рату за аустријско
наслеђе. Определио се 1750. за останак у војничком сталежу. Нема података о
његовом одласку у Русију.  (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42;
Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 115; Зборник радова ‘’Сеоба
Срба у Руско царство’’, Нови Сад 2005; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
27 Заставник Томашевић је рођен 1709/10. године. Чин је добио 1742. године. Пре
Петровог села служио у Славонији. Истакао се у борбама у Рату за аустријско
наслеђе. Определио се 1750. за останак у војничком сталежу. Без података о
одласку у Русију. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42; Славко
Гавриловић, Грађа за биографије официра, 116; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у
Руско царство’’, Нови Сад 2005; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
28 Поручник Стојан Бошковић је рођен 1699/1700. године. Постао је поручник 1739,
после исказане храбрости у аустро-турском рату 1737/1739. Учествовао је и у
операцијама царске војске у Баварској и Француској. Определио се 1750. за останак 



Фелдвар је имао нешто мању поставу граничара-коњаника (69), од
којих 12 није било у сталној војној служби. Од преосталих 57 у сталној
служби, 18 их је имало потпуну спрему а 14 непотпуну. Преосталих 25 их
је било распоређено на споредне послове. На челу јединице су се налазили
заставници Петар Јовић30 и Гаврило Илиновић са још једним десетаром.31

Сентомаш је имао 158 војно способних коњаника-граничара. Од
тога су само тројица била изван сталне војне службе. Од преосталих 155,
њих 54 је имало потпуну опрему а 37 делимичну. Више од 50 их је било
распоређено на споредне послове. Штаб је чинило 5 официра на челу са
поручником Константином Николићем32 и заставником Марком Радишићем.33
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у војничком сталежу. Вероватно је отишао у Русију 1751. јер се у Штабу генерала
Хорвата помиње Бошковић (без имена) као премијер.мајор. (Мита Костић, Нова
Србија и Славеносрбија, 42, 60; Славко Гавриловић, Грађа за биографије
официра, 116; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’, Нови Сад 2005,
274; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
29 Михајло Сударски је рођен 1711/12. године. Чин заставника је добио 1742, када се његова
јединица налазила у Баварској. Учествовао у борбама у Алзасу и Лорени. Определио се
за останак у војном сталежу 1750. на скупштини граничара Потиске крајине. Без довољно
података о одласку у Русију! (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42, 60; Славко
Гавриловић, Грађа за биографије официра, 117; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско
царство’’, Нови Сад 2005; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
30 Петар Јовић је један од синова капетана Стојана Јовића. Рођен је 1725/26. године.
Чин заставника је добио 1741. Учествовао је у борбама у Шлезији 1742. О Јовићима
за сада нема података 1750. ни да ли су се определили за провинцијски или за војни
сталеж. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42, 44, 60; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 118; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
31 Заставник Илиновић је рођен 1716/17. године. Чин је стекао после службе у доњој
и горњој Аустрији и у Баварској. После тога отишао је на службу у Русију на 4
године где је био рачуновођа, да би се потом вратио у аустријску царску војску као
граничар. Без података о преласку у војни или провинцијски сталеж 1750. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42, 44, 60; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 118; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444) 
32 Поручник Константин Николић (Николетић) је рођен 1721/22. године. Постао је
заставник 1741, а 1742. поручник. У Сентомаш је стигао када је расформиран Шанац
Вилово, као део Подунавске војне границе. Определио се 1750. за останак у војном
сталежу. Николићи и Николетићи се помињу у групи пуковника Хорвата у Русији,
па је вероватно отишао за Русију. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42;
Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 122; Зборник радова ‘’Сеоба
Срба у Руско царство’’, Нови Сад 2005; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
33 Марко Радишић је рођен 1709/10. године. Чин је стекао 1742. Борио се у Баварској.
Определио се за останак у провинцијалном сталежу и добио 1751. племићку титулу 



Чуруг је имао посаду од 177 граничара-коњаника. Од тога је чак 30
њих дошло у Шанац испод коморске власти. Од укупног броја, 15 их је
било ван сталне војне службе. Укупну опрему су имала 44 граничара а 58
делимичну. Од обичних војника 52 су била распоређена на споредне
послове. Штаб је чинило 8 официра на челу са капетан-лајтнантом Милошем
Лазаревићем34, поручником Атанасом Пајазатовићем35 и заставником
Иваном Поповићем.36

Жабаљ (Шаблиа) је имао посаду од 165 коњаника, од чега је 20
пристигло испод коморске власти. Од наведеног броја 43 није било у
сталној војној служби. Од обичних војника 25 је имало потпуну ратну
опрему а делимичну 80. Од 122 простих војника, 17 их је обављало
споредне послове. Штаб је чинило 6 официра на челу с поручником
Ђуком Поповићем37 и заставником Лазаром Међанским.38

Владан Гавриловић

262

и 44 ланца земље у Сентомашу. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 44;
Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 122; К.А, HKR, Expedit 1749,
Jänner, No. 444)
34 Капетан-лајтнант Милош (Мина) Лазаревић је рођен 1694/95. године.
Учествовао у аустро-турском рату 1716-1718, у борбама код Београда. Чин је добио
1723. Определио се за останак у провинцијалном сталежу, па је као и претходници
добио више од 50 јутара земље (сходно чину) и племићку титулу. (Мита Костић,
Нова Србија и Славеносрбија, 41, 44; Славко Гавриловић, Грађа за биографије
официра, 118; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
35 Атанас Пајазатовић је рођен 1696/97. године. Добио је чин 1726. а нешто пре
тога је почео да служи. Истакао се у рату 1737/1739. као и на француским и
немачким ратиштима у Рату за аустријско наслеђе. Остао је у провинцијалном
сталежу и добио је 1751. племићку титулу и земљу у Чуругу. (Мита Костић, Нова
Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра,
118; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
36 Заставник Поповић је рођен 1697/98. године. Чин је стекао 1743 истакавши се
на француском ратишту. И он се определио за провинцијални статус 1750. и
добио 1751. земљу у Чуругу и племићку титулу. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 119; К.А,
HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
37 Ђука Поповић је рођен 1709/10. године. Чин поручника је стекао 1743, после борби у
Баварској против Француза. Остао у провинцијалном статусу и добио 1751. племићку
титулу и земљу у Жабљу. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко
Гавриловић, Грађа за биографије официра, 119; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
38 Заставник Лазар Међански је рођен 1699/1700. године. Чин је стекао 1744.
после исказане храбрости у Баварској против француске војске. Нема га у
пописима граничара из 1750. у опредељивању за останак у војном или преласку
у цивилни сталеж , што нас наводи да је умро у току 1749/1750. године.



Мошорин је имао најмању коњаничку посаду од 64 граничара. Сви
су се налазили у активној војној служби. Њих 14 је имало потпуну коњичку
опрему а 32 делимичну. Од 64-творо наведених 14 их је било на споредним
пословима, а Штаб су чинила 4 нижа официра, чија се имена не наводе.39

У Тителу је ефективно бројно стање износило 132 коњаника. Од тога
је 14 дошло испод коморске власти. Изван сталне војне службе било је 5
људи. Од преосталих 127, њих 30 их је имало потпуну војну опрему а 54
делимичну. Од обичних 122 војника, њих 38 се налазило на споредним
пословима. Штаб је сачињавало 5 официра на челу с поручником Мијатом
Дешићем (Пешић)40 и заставником Јованом Рњаковићем.41

У Ковиљу (Кобила) била су 162 коњаника, од чега је 25 дошло из
коморских насеља. Од укупног броја 16 их се налазило изван сталне војне
службе. Потпуну опрему имала су 64 граничара а непотпуну 57. Простих
војника је било 141, а 20 је обављало споредне послове. Штаб је сачињавало
8 официра на челу с поручником Петром Рајковићем42 и заставником
Стојаном Пушићем.43

У Потиској војној граници укупно је служило 1927 коњаника-
граничара. Од тога је 1833 њих било већ дуже време стално насељено у
Граници, односно 95,12%, док је 94 стигло из коморских насеља, односно
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39 К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444.
40 Рођен је 1700/01. године. У војној служби је од 1717. учествовао је у борбама
код Београда исте године. Чин је стекао у току Рата за аустријско наслеђе, после
борби у Баварској и Чешкој. Определио се за останак у војном сталежу. Нема
података о евентуалном одласку у Русију. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 120; К.А,
HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
41 Заставник Јован Рњаковић (Херњаковић) је рођен 1705/06. године. Чин је
стекао 1746. године после повратка граничара с баварских и чешких ратишта.
Определио се за останак у војном сталежу 1750. године. (Мита Костић, Нова
Србија и Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра,
120; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
42 Поручник Петар Рајковић је рођен у Шанцу Ковиљ 1706/07. године. Његов отац
је био командант Ковиља од стварања Потиске војне границе. Још као врло млад
Петар је заједно с оцем учествовао у борбама код Београда, Петроварадина,
Темишвара 1716-1717. године. Чин је стекао 1741. на ратишту у Баварској.
Определио се за останак у провинцијалном сталежу 1750. године, па је 1751.
добио племићку титулу и земљу у Ковиљу. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 121-122;
К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
43 Нема података о заставнику Стојану Пушићу. (К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)



4,88%. Од укупног броја (1927) 259 није било у сталној војној служби,
13,44%. Само 496, односно 25,7% их је имало потпуну војну опрему, а 511,
26,5% је имало делимичну опрему. Од укупног броја граничара-коњаника
833 их је било на споредним пословима, односно 43,22%. У Штабовима се
налазило 87 виших и нижих официра,. 4,51% од укупног броја (1927).

Пешадијске јединице су имале следећи распоред:
У Мартоношу се налазило 125 људи. Од тога је стодвадесет и

четворо било настањено у Граници, док је један пристигао из коморских
насеља. Изван сталне војне службе био је 21 граничар. Потпуну опрему
(оружје) је имало њих 26 а непотпуну 67. На челу Штаба су се налазили
капетан Лазар Вујић44 и поручници Јован Егерић45 и Јован Машатин46, те
заставник Јован Јуричин (Ђуричин).47
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44 Капетан Лазар Вујић рођен је 1714/15. године. Још као врло млад, са двадесет
година је постао поручник и исказао се у аустро-турском рату 1737/1739, када је
добио и капетански чин. Такође је учесник Рата за аустријско наслеђе и похода
у Баварској. Определио се 1750. за останак у провинцијалном сталежу и 1751.
добио племићку титулу и земљу у Мартоношу. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 42, 44; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 110;
К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
45 Поручник Јован Егерић (Јегарац) је рођен 1689/90. године. Служио је под
пуковником Јованом Поповићем Текелијом у Поморишкој граници. Касније је
пребачен у Сегедин, где је 1738. постао официром. Године 1744. добио је чин
поручника и од тада се, после расформирања Сегединског шанца, налази у
Мартоношу. Определио се за останак у провинцијалном сталежу па је као и други
1751. добио земљу у Мартоношу уз племство. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 42, 44; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 121-
122; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
46 Поручник Јован Машатин (Марчић) је добио чин 1743. после исказане
храбрости у претходним ратовима : аустро-турском (1737/1739), походима по
Шлезији, француским ратиштима. Нема података о његовом опредељивању 1750.
за провинцијски или војни сталеж. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија,
41, 42, 44, 60; Славко Гавриловић, Подаци из 1746. о официрима, 153; Зборник
радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
47 Заставник Јован Јуричин (Ђуричин) је рођен 1701/02. године. У Мартоношу се
налази од 1742. када је и добио чин заставника. Истакао се у Шлезији, Баварској,
где је провео са јединицама више од годину дана. Одлучио се за останак у
провинцијалном сталежу па је 1751. добио племство и земљу у Мартоношу. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 110; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)



Кањижа је имала 188 пешадинаца-граничара, који су сви били
одраније настањени у Граници. Изван сталне војне службе била су 44
човека. Са пуном ратном опремом било је 56, а с непотпуном 73 граничара.
На челу су се налазили капетан Стефан Зако48, поручник Јован Карабаншић49

и заставник Стефан Шарић.50

Сента је бројала 202 граничара-пешадинца. Изван сталне војне службе
се налазило њих 64. С потпуним наоружањем било је 70 граничара а с непотпуним
49. На челу су се налазили мајор Марко Марковић51, капетан-лајтнант Ђорђе
Голуб52, поручник Константин Милиновић53 и заставник Игњат Вршић.54
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48 Капетан Стефан Зако је био одсутан у време пописа 1749. тако да нажалост немамо
податке о његовом напредовању. Определио се 1750. за останак у провинцијалном
статусу па је Декретом царице Марије Терезије 1. марта 1751. добио племство и
земљу у Кањижи. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 111; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
49 О поручнику Јовану Карабаншићу (Карапанџићу) нема за сада података. (К.А,
HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
50 Заставник Стефан Шарић (Санић) је добио чин 1740. Истакао се у борбама у
Чешкој, код Прага 1741-42. Нема података о његовом изјашњавању 1750. о
останку у провинцијалном или војном статусу. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 41, 42, 44, 60; Славко Гавриловић, Подаци из 1746. о официрима,
154; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
51 Мајор Марковић је био одсутан при попису 1749. тако да нажалост немамо података
о његовом напредовању. Он је једини официр у Граници који није био православне
вероисповести. Марковићи су Буњевци, који су као Срби-католици дошли у
Монархију у време Великог бечког рата и служили у Шанцу Сомбор. Када је он
расформиран (1743), мајор Марко-Матија је пребачен за команданта у Сенти. Одлучио
се за останак у провинцијалном сталежу па је 1751. добио племство и земљу у Сенти.
(Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41,  Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 112;Славко Гавриловић, Подаци о буњевачкој официрској
породици Марковић (од краја XVII  до средине XVIII века), Зборник Матице српске за
историју, бр. 61-62, Нови Сад 2000, 131-137; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444) 
52 Ђорђе Голуб је рођен 1713/14. године. Постао је поручник 1742 у Сегединском
шанцу у коме је служио. На ратишту 1743. у Баварској произведен је у чин капетан-
лајтнанта. После расформирања Сегединског шанца пребачен је у Сенту. Прихватио
је провинцијски статус и добио племство и земљу (50 ланаца) у Сенти 1751. године.
(Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 44; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 112; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
53 Поручник Константин Милиновић је чин добио 1721. године, који је потврђен
1724. и 1729. Истакао се у аустро-турском рату 1737/1739, као и у походима у
Баварској, Француској, Чешкој. Нема довољно података о њему 1750. и 1751. године. 
54 Заставник Игњат Вршић (Вушић) је рођен 1708/09. године. Постављење је добио
1744. после исказане храбрости у Баварској. Определио се за останак у провинцијалном



Острово је имало посаду од 144 члана, од чега су тројица пристигла
испод коморске власти, док су остали били настањени одраније у Граници.
Пуну опрему имало је 49 а непотпуну 82 граничара. Официри су били капетан
Петар Јулинац55, поручник Марко Милисављевић56и заставник Теодор Мирковић.57

Посаду Мола су чинила 142 граничара-пешадинца. Од тога је 40
имало потпуно наоружање а непотпуно 70. изван сталне војне службе
било је 20 људи. Официри су били капетан Јован Каракашевић58, поручник
Неђа Марковић59 и заставник Остоја Кубура.60
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сталежу па је добио земљу и племство 1751. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 41,  Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 113; К.А,
HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444) 
55 Петар Јулинац је син пуковника Василија Јулинца. Рођен је 1704/05. године.
Постао је заставник 1723. када се налазио у Банату на служби код грофа Мерсија,
а 1724. је постао поручник. Капетан је постао 1728. када је послат у Шанац
Фелдвар на службу. У Острови је од 1739. године. Учествовао је у свим ратовима
Монархије тридесетих и четрдесетих година XVIII века. Јулинци се спомињу као
официри, односно вероватно се определио за останак у војничком сталежу јер
нема података о њему као провинцијалисти 1751. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 41, 42, 44, 60; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра,
113; Владан Гавриловић, Јулинац Петар, Српски биографски речник, књ.4, Нови
Сад 2009, 759-760; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
56 Марко Милисављевић је рођен 1704/05. године. Чин је добио 1741. после похода
граничара у Баварској. Определио се за останак у војном статусу 1750. Нема
података о евентуалном одласку у Русију 1751. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 113; Зборник
радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’ ; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
57 Заставник Мирковић је рођен 1714/15. године. Чин је добио 1741 после похода
граничара у Баварској. Од 1743. до 1745. био је у Шлезији на служби. Нема података
о томе да ли се изјаснио за провинцијални или војни статус 1750. године. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 42, 44, 60; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 113; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
58 Капетан Каракашевић је умро крајем 1748. године. (Славко Гавриловић, Грађа
за биографије официра, 114; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
59 Поручник Неђа Марковић је рођен 1695/96. године. Постао је каплар после битке
код Петроварадина 1716. Служио је у Жабљу и Бечеју у чину вахтмајстера.
Заставнички чин је добио 1740, а поручник је постао 1742. Такође је био на служби
у Сегедину, одакле је и премештен у Мол после расформирања Сегединског шанца.
Определио се за останак у војном статусу 1750. Нема података о одласку у Русију.
(Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 114; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
60 Остоја Кубура је рођен 1691/92. године. Учествовао је још као младић у походима
на куруце у Ракоцијевом устанку. После освајања Темишвара 1717. добио је чин 



Петрово село је имало поставу од 124 граничара-пешадинца, од
чега су осморица стигла испод коморске власти. Само двојица су била ван
сталне војне службе. Потпуно наоружање имало је 39 а с непотпуно 72
граничара. Од официра служили су капетан Лазар Поповић61, поручник
Петар Ковачевић62 и заставник Крста Урошев.63

Бечеј је имао најбројнију посаду од 205 пешадинаца-гра -
ничара. Од тога је изван сталне војне службе било њих 39. Потпуно
наоружање имало је 55 а непотпуно 94 граничара. Од официра
служили су капетан Петар Зако64, капетан-лајтнант Сава Ракић65,
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десетара. Служио је у Сегединском шанцу. У аустро-турском рату 1737/1739.
пребачен је на службу у Жабаљ, потом у Бечеј. Чин заставника је добио 1743.
после похода у Баварској и Чешкој. Определио се за останак у провинцијалном
статусу 1750. и добио 1751. племићку титулу и 44 ланца земље у Молу. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 44; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 114; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
61 Лазар Поповић је рођен 1708/09. године. Служио је у Сегединском шанцу до расформи -
рања. Постао је поручник 1733. године. Учествовао је у аустро-турском рату 1737/1739.
истакавши се у борбама код Ниша и Видина. Постао је у том рату капетан-лајтнант,
командујући двема граничарским компанијама код Мехадије. Декрет о постављењу за
капетана је добио 1740; учествовао у Рату за аустријско наслеђе.  Определио се 1750. за
останак у војном сталежу. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42; Славко
Гавриловић, Грађа за биографије официра, 115; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
62 Поручник Петар Ковачевић је рођен 1698/99. године. Започео је војну службу
1716. После рата 1716/1718. служио у Темишвару. Чин поручника добио је 1742.
Био је на ратиштима у Шлезији и Баварској. Определио се за останак у војном
статусу 1750. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 115; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
63 О заставнику Крсти Урошеву (Урошевићу) нема ближих података. (К.А, HKR,
Expedit 1749, Jänner, No. 444)
64 Петар Зако је син капетана Стефана Зака. Рођен је 1720/21. године. Био је у
школи са својих 16 година (вероватно војној), коју је похађао до своје осамнаесте
године. Чин капетана-лајтнанта је добио 1739. После учешћа на баварским и
француским ратиштима добио је 1745. чин капетана. Определио се 1750. за
останак у провинцијалном сталежу па је 1751. добио племство и земљу у Бечеју.
(Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 116; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
65 Капетан-лајтнант Сава Ракић (Ракишић) је рођен 1713/14. године. Чин је добио 1738,
када се налазио у Фелдвару на служби. У Бечеју је од 1740. Служио је под пуковником
Вулићем и Марковићем у Рату за аустријско наслеђе, борећи се против Француза на свим
фронтовима. Определио се за војнички сталеж 1750. Отишао у Русију 1751. Помиње се
са првом групом генерала Хорвата и капетана Зорића. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 116; Зборник
радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’, 512; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)



поручници Ђуро Чокић66 и Остоја Спајић67, као и заставник Ђура
Кушић.68

Фелдвар је имао најмању посаду пешадинаца-граничара од 62
човека. Сви су били у сталној војној служби. Потпуну опрему је имало 40
а непотпуну 12 људи. Овом малом јединицом командовали су капетан
Стојан Јовишић69, поручник Јован Носић70 и заставник Вуја Војновић.71
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66 Ђуро Чокић је рођен 1698/99. године. Постао је десетар 1735, а 1739. заставник.
Поручнички чин је добио 1743. на ратиштима Баварске и Алзаса. Определио се
за останак у провинцијалном сталежу па је добио земљу у Бечеју и племство
1751. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић, Грађа
за биографије официра, 117; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
67 Остоја Спајић је рођен 1694/95. године. Поручнички чин је добио 1742. када
је једно време остао неодређен за службу. Пребачен је прво у сегедински
гарнизон а по његовом расформирању нашао се на служби у Бечеју. Определио
се војни статус 1750. и вероватно отишао за Русију 1751. (Мита Костић, Нова
Србија и Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра,
117; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’; К.А, HKR, Expedit 1749,
Jänner, No. 444)
68 Ђура Кушић (Куручић) је рођен 1713/14. године. Десетар је постао у
сегединском гарнизону. Почетком Рата за аустријско наслеђе истакавши се код
Прага, постао је вахтмајстер. Био је заробљен накракто од Пруса, да би успео
себе да откупи за 300 гулдена. Чин заставника је добио 1743. године. После тога
опет је командовао у Баварској и Шлеској 1745. где је поново био заробљен и
откупљен. Определио се за останак у војном сталежу 1750. године. (Мита Костић,
Нова Србија и Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије
официра, 117 К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
69 Стојан Јовишић је рођен 1695/96. године. Чин капетана је стекао 1721. служећи
у Острови, а касније је служио у Сегедину. Када је капетан Петар Јулинац
пребачен у виши чин на његово место у Фелдвар је стигао Стојан Јовишић.
Истакао се у аустро-турском рату 1737/1739. и касније у Рату за аустријско
наслеђе. Определио се за војни статус 1750. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 117; К.А,
HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
70 Поручник Носић је рођен 1706/07. године. Чин је стекао на баварском ратишту
1742. Определио се за војни сталеж 1750. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 117; К.А,
HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
71 Заставник Вуја Војновић је рођен 1703/04. године. Чин је добио 1739. Учесник
је Рата за аустријско наслеђе. Определио се за останак у провинцијалном статусу
па је 1751. добио племство и земљу (44 ланца) у Фелдвару. (Мита Костић, Нова
Србија и Славеносрбија, 41, 44; Славко Гавриловић, Грађа за биографије
официра, 118; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)



Сентомашка посада је бројала 149 људи. Њих 19 је било ван
сталне војне службе. Однос граничара с потпуним и непотпуним наоружањем
био је готово изједначен 58 : 56. Од официрског кадра служили су капетан
Јован Николетић72, капетан-лајтнант Симеон Рунић73, поручници Никола
Цивра74 и Живан Николић, звани Шавер75 и заставници Стефан Николетић76

и Лазар Курјачић (Ђурић).77

Чуруг је имао врло велику посаду од 204 граничара-пешадинца.
Од тога је чак 56 пристигло испод коморске власти. Изван сталне војне
службе налазило се 16 људи. Велика је разлика у броју између граничара
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72 Јован Николетић је рођен 1696/97. године. Капетански чин је добио 1740, када
је био на служби у Аустрији и Баварској. Определио се за останак у војном
статусу 1750. Нема података о евентуалном одласку у Русију 1751. године. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 44; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 122; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’, Нови
Сад 2005; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
73 Капетан-лајтнант Симеон (Сима) Рунић је декрет о постављењу добио 1739.
његов отац је био капетан у Сентомашу, па је вероватно да је рођен у њему.
Истакао се у аустро-турском рату 1737/1739. служио и у Рату за аустријско
наслеђе. Нема података везаних за 1750. и 1751. годину. (Славко Гавриловић,
Подаци из 1746. о официрима, 159; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
74 Поручник Никола Цивра је чин добио 1743. године, после показане храбрости
у Рату за аустријско наслеђе на бојиштима Баварске и Чешке. Без података 1750.
и 1751. године. (Славко Гавриловић, Подаци из 1746. о официрима, 159; К.А,
HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
75 Поручник Живан Николић је рођен 1698/99. године. Чин заставника је добио
1740, а чин поручника 1743. године. Служио са граничарима две године на
баварским и шлеским ратиштима. Определио се за останак у провинцијалном
сталежу па је 1751. добио земљу у Сентомашу и племићку титулу. (Мита Костић,
Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић, Грађа за биографије
официра, 122; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
76 Заставник Николетић је рођен 1725/26. године. Чин је добио 1743. Служио је
у Баварској у корпусу грофа Естерхазија. Определио се 1750. за војни статус.
Нема података о одласку у Русију 1751. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 122;
Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’, Нови Сад 2005; К.А, HKR,
Expedit 1749, Jänner, No. 444)
77 Заставник Курјачић је рођен 1723/24. Чин је добио 1743. Био је пре тога на
ратишту у Шлезији. Определио се изгледа 1750. за останак у провинцијалном
сталежу па је 1751. добио племство и земљу у Сентомашу. (Мита Костић, Нова
Србија и Славеносрбија, 41;  Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра,
122; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)



с потпуним наоружањем (45) и оних с непотпуним (120). На челу се
налазио капетан Арсеније Ђулинац (Јулинац)78 с поручницима Живком
Поповићем79 и Јованом Каначким80, те заставником Гајом Сударским.81

Жабаљ је бројао посаду од 133 пешадинца. Од тога је 23
пристигло из коморских насеља. Изван сталне војне службе било је 29
граничара. Број граничара с пуном ратном опремом био је двоструко
мањи од оних без ње, односно 30 : 61. На челу се налазио капетан Михајло
Соринка82, поручник Јовица Вучетић83 и заставник Петар Јанчић.84
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78 Капетан Арсеније Ђулинац (Јулинац) је добио чин 1736. У аустро-турском рату
1737/1739, истакао се код Мехадије. После рата служио је неколико година у
Темишвару. Борио се у Баварској, Алзасу, да би изгледа од 1746. до 1747. био
пребачен на службу у Чуруг. Определио се за останак у провинцијском статусу
1750, па је 1751. добио племство и земљу у Чуругу. (Мита Костић, Нова Србија
и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 118;
Владан Гавриловић, Јулинац Арсеније, Српски биографски речник, књ.4, Нови
Сад 2009, 757-758; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444) 
79 Живко Поповић је рођен 1706/07. године. Чин поручника је добио 1736. Борио се у
Влашкој у време рата 1737/1739, а у Рату за аустријско наслеђе борио се у Баварској и
Шлеској. Определио се за останак у провинцијалном сталежу па је добио 1751. племство
и земљу у Чуругу. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 118; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
80 Поручник Јован Каначки (Канацки) је рођен 1704/05. године. Почео је војни
позив 1724. а чин је добио 1739. Истакао се у рату 1737/1739, као и у рату
1740/1748, при чему је посебно одликован после борби код Прага. И он се изјаснио
за останак у провинцијалном сталежу, па је 1751. добио племство и земљу у
Чуругу. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 119; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
81 Заставник Сударски је рођен 1697/98. године. Чин је добио релативно касно
1743. Пре тога није нигде служио, нити се истакао. Определио се такође за
останак у провинцијалном сталежу, чиме је 1751. стекао племство и земљу у
Чуругу. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 119; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
82 Капетан Михајло Соринка је рођен 1710/11. године. Чин је добио 1744. после исказане
храбрости у Баварској. Определио се за останак у војном сталежу 1750. године. Прешао
је у Банат 1751. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 119;  К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
83 Поручник Вучетић је рођен 1700/1701. године. Чин је добио 1742. на ратиштима у
Баварској и Пруској. Остао у провинцијалном сталежу па је 1751. добио племство и
земљу у Жабљу. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 119; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
84 Петар Јанчић је рођен 1712/13. године. Чин заставника је добио 1743, због
храбрости на француском и баварском ратишту. Без података у 1750. и 1751. години.



Мошорин је бројао 127 пешадинаца. Скоро половина, односно 55
је било ван сталне војне службе. Занимљиво је да је забележено да ниједан
граничар, од преосталих 72 у сталној служби, није имао потпуно наоружање.
Командовао је капетан Максим Зорић.85

Тителска посада је била једна од мањих и бројала је 75 граничара-
пешадинаца. Од тога је 10 пристигло испод коморске власти. Седморица
су се налазила изван сталне војне службе. С потпуним наоружањем било је
21 а с непотпуним 28 граничара. Од официра служили су капетан Јанићије
Антоновић86, поручник Јован Персикрунов87 и заставник Ђура Грујић.88

Ковиљ (Кобила) је имао најбројнију посаду од 220 граничара-
пешадинаца. Од тога је чак 61 пристигао из коморских насеља. Само њих
15 је било изван сталне војне службе. С потпуним наоружањем било је
90, а с непотпуним 100 граничара. На челу су се налазили капетан
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(Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41,42, 44, 60; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 119; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско
царство’’ ; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
85 Нема података када је добио чин капетана. Године 1739. био је већ капетан тада
са службом у Жабљу, јер је забележено да је поклонио Минеј (црквену књигу)
манастиру Ковиљ. Определио се за останак у војничком сталежу 1750. и отишао
у Русију 1751. где је имао завидну војну каријеру.. Служио је у славјаносербском
хусарском пуку пуковника Прерадовића, потом у Венгерском пуку и Изумском
пуку. Забележен је као генерал-поручник. (Мита Костић, Нова Србија и
Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 119;
Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’, 226, 275, 352, 394; К.А, HKR,
Expedit 1749, Jänner, No. 444)
86 Капетан Антоновић се у време пописа 1749. налазио у Бечу па тако нема
података о његовом напредовању. Определио се 1750. за останак у
провинцијалном сталежу па је 1751. добио племство и земљу у Тителу. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41; Славко Гавриловић, Грађа за
биографије официра, 120; К..А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
87 Поручник Јован Персикрунов је рођен 1696/97. године. У војци је био од 1717.
Учествовао је у освајању Београда и Темишвара исте године. Истакао се у рату
1737/1739, као и у рату 1740/1748. Без података 1750. и 1751. године. (Мита
Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 42, 44, 60; Славко Гавриловић, Грађа
за биографије официра, 120;  К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
88 Заставник Грујић је рођен 1700/01. године. Почео је војну службу 1726. године.
Учествовао у аустро-турском рату 1737/1739 и походима у Баварској, Чешкој и
Шлезији четрдесетих година 18. века. Нема података из 1750. и 1751. године.
(Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 41, 42, 44, 60; Славко Гавриловић,
Грађа за биографије официра, 122; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)



Михајло Продановић89, поручник Арсеније Станојевић90 и заставник
Васа Продановић.91

Укупно бројно стање пешадијских јединица у Потиској војној
граници 1748. године је износило 2100 људи. Од тога је стошездесет и
двоје стигло у Границу из коморских насеља, односно 7,71%, што значи
да је 92,29% граничара било трајно настањено у Граници. Изван сталне
војне службе се налазио 331 граничар, 15, 76%. С потпуним наоружањем
било је 625 граничара, односно 29,76%, а с непотпуним 45,19%. Остали
су били при штабовима и служили су као десетари, рачуновође, трубачи,
оружари, и нису се водили поименично а улазили су у укупно бројно
стање. Официрски кадар је био састављен од једног мајора, тринаест капетана,
три капетан-лајтнанта, седамнаест поручника, четрнаест заставника,
укупно 48 људи, односно 2,28% укупне пешадисјке војне снаге Границе.92

Од укупно 78 набројаних официра у Попису из 1748. њих 32 су се
определила за провинцијски статус при изјашњавању граничара 1750, па
су на основу тога 1. марта 1751. добили Декрет царице Марије Терезије
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89 Капетан Михајло Продановић је рођен у Ковиљу, у коме је и његов отац био
командујући 40 година, односно од оснивања Подунавске војне границе. После
смрти оца, крајем тридесетих година, добио је чин капетана и руководство над
Шанцем. Учествовао у аустро-турском рату 1737/1739, као и у походима у
Баварској, Чешкој, Шлеској. Био 1746. члан Комисије у Славонској војној
граници. Определио се за останак у провинцијалном сталежу 1750. и добио
земљу у Ковиљу и племство 1751. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија,
41, Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 120-121; К.А, HKR,
Expedit 1749, Jänner, No. 444)
90 Арсеније Станојевић је рођен 1698/99. године. У војци је од 1719, а поручнички
чин је добио 1722. У време рата 1737/1739. био је у Петроварадинској регименти
и учествовао је у борбама код Београда. Учесник је и похода у Баварску, Чешку и
Шлезију. Определио се за останак у војном сталежу 1750. Без довољно података о
евентуалном одласку у Русију 1751. (Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија,
42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра, 121; Зборник радова ‘’Сеоба
Срба у Руско царство’‘ ; К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444)
91 Васа Продановић је син капетана Михајла Продановића. Рођен је 1725/26.
Године 1740. постао је вахтмајстер а заставник 1743. Учесник је борби у
Баварској, Чешкој и Шлезији. За разлику од оца 1750. се определио за војну
службу. Нема података о евентуалном одласку у Русију 1751. (Мита Костић, Нова
Србија и Славеносрбија, 42; Славко Гавриловић, Грађа за биографије официра,
121; Зборник радова ‘’Сеоба Срба у Руско царство’’; К. А, HKR, Expedit 1749,
Jänner, No. 444)
92 К.А, HKR, Expedit 1749, Jänner, No. 444.



о племићком статусу и одређеној количини земље у својим матичним
насељима. То је чинило 41% укупног броја официра. Осталих 59% се
изјаснило за останак у војном сталежу и они су чинили велику већину
исељеничког таласа у Русију, нашавши се на њеном челу. Од простих,
обичних војника гласало је за војни сталеж њих 1971 од 4022, т.ј. 49%,
који су махом сви отишли за Русију у току 1751. и 1752. године.93

Потиска војна граница која је у свом саставу имала коњичке и
пешадијске јединице је давала укупно 4027 војника, 1927 коњичких и 2100
пешадијских. С обзиром на то да је била по величини једна од средњих
Војних граница у Монархији, када бисмо побројали бројно стање у осталим
Границама, као старим (хрватско-славонским) тако и новим (угарским),
дошли би до податка од око 30.000 до 35.000 а можда и више, спремних
граничара на бранику Монархије, односно по неким историчарима више
од једне трећине укупне аустријске војске у XVIII веку.
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93 Мита Костић, Нова Србија и Славеносрбија, 43.
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Vladan Gavrilović

THE CENSUS OF THE 1748 POTISJE MILITARY DISTRICT

Summary

The 1748 census of the Potisje military district was until now unknown
in the historiography. The original in the given document is in War Archive in
Wien, in the Hoffkriegsrath fund. The census provides several categories by
which the boardsmen were written down: were they in infantry or equestrial
units, the name of the places, complete or incomplete weapon, names of the
higher-ranking officers. The population in the military border was
predominantly Serb, and the number of boardermen is more then 4000. This
census is also very important, because after the dissolution of the Potisje
military border, the vast majority of the soldiers emigrated to Russia. 

Key Words: Ugarska, New military border, Potisje military border.

Чланак примљен: 17. 11. 2010.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Недељко В. РАДОСАВЉЕВИЋ
Историјски институт
Београд

ДИПЛОМА МИТРОПОЛИТА ПАВЛА НЕНАДОВИЋА 

О ПРАВУ ДЕЧАНСКИХ МОНАХА 

НА ПРИКУПЉАЊЕ МИЛОСТИЊЕ ИЗ 1755.*

Апстракт: У раду је критички приређена и објављена повеља карло -
вачког митрополита Павла Ненадовића, којом будимском епископу Дионисију
Новаковићу препоручује да помогне дечанском проигуману Исаији у сакупљању
прилога, како би се на тај начин помогло да опстане монашко братство једног од
најзначајнијих српских манастира. Указано је на околности у којима је приређени
документ настао, као и на чињеницу да сличне повеље која се односи на манастир
Високе Дечане на подручју Карловачке митрополије нема све до 1868. године.
Дат је, такође, и њен кратак палеографски и дипломатички опис. 

Кључне речи: Високи Дечани, Карловачка митрополија, Павле Ненадовић,
проигуман Исаија, прилози.

У Архиву САНУ у Сремским Карловцима, у Фонду “Б”, чува се
повеља карловачког митрополита Павла Ненадовића1 којом дечанскoг
проигуманa Исаијu препоручује будимском епископу Дионисију Новаковићу2

да у његовој епархији прикупља милостињу за свој манастир, који се у то
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* Рад je настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Европа и Срби (1804-1918): подстицаји и искушења
европске Модерне (Ев. Бр. 177031).
1 Павле Ненадовић, карловачки митрополит 1749-1768. 
2 Дионисије Новаковић, будимски епископ 1749-1767.

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 281-288
MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 281-288

УДК : 271.222(497.11)-788"1755"(091)



време налазио у озбиљним материјалним тешкоћама.3 Документ је писан
обичним црним мастилом, на једном листу папира димензија 38 х 24 cm.
Језик на ком је настао је црквенословенски, са елементима тадашњег
народног говора, присутног у знатно мањој мери него у дипломатичким
исправама црквене провенијенције насталим јужно од Саве и Дунава, на
простору под непосредном управом Пећке патријаршије. Оштећења
текста су минимална, и налазе се на његовим маргинама. С обзиром на то
да је документ сачуван у Архиву САНУ у Сремским Карловцима
(Патријаршијско-митрополијски архив), и да на њему нема никаквог
печата, у овом случају се очигледно ради о копији документа послатог
будимском епископу Дионисију Новаковићу. 

У време настанка ове повеље, Пећка патријаршија била је осиро -
машена и често је живела од помоћи Карловачке митрополије, аутономне
српске цркве у Хабзбуршкој монархији, која је канонски била њен
саставни део. Међутим, у временима кад су патријаршијски престо у
Пећи заузимали Грци послати из Васељенске патријаршије, помоћ из
Карловаца престала би да стиже, да би на крају била потпуно прекинута.4

Време управе карловачког митрополита Ненадовића је доба када су се
често смењивали поглавари Пећке патријаршије. У периоду од 1752. до
1763, променило се чак шест патријараха, међу којима је само један,
Вићентије Стефановић, сигурно био српског порекла. Он је под сумњивим
околностима између 1755. и 1757. умро у Цариграду, где је отишао да
прими берат о потврђивању на патријаршијском престолу.5 Због тога се
може закључити да је ово писмо настало у време када је на челу Пећке
патријаршије био патријарх Гаврило II (1752-1755), по народности Грк.6

Када је реч о имовини манастира Високи Дечани, почетком 19. века она
је била у добром стању7, али то не значи да је тако било и у време настанка
овог документа, јер се из његовог садржаја види да су османске власти
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3 У време настанка ове повеље, у Пећкој патријаршији трајала је борба за превласт
између грчких и словенских архијереја, што се одражавало и на имовно стање
цркава и манастира. Н. Радосављевић, Православна црква у Београдском пашалуку
1766-1831, управа Васељенске патријаршије, Београд 2007, 75.
4 Исто, 76. 
5 Исто, 75; Г. Елезовић, Атанасије II, Гаврило II и Гаврило III, пећки патријарси,
Гласник СПП за 1937, (Сремски Карловци 1937), 291-298. 
6 Н. Радосављевић, Православна црква у Београдском пашалуку 1766-1831, управа
Васељенске патријаршије, Београд 2007, 75.
7 Д. Батаковић, Дечанско питање, Београд 1989, 12-13. 



манастиру наметнуле велике новчане обавезе. Иако се у самој повељи то
не наводи, могуће је да су манастирски проблем били и дугови.

Повеља коју је дечанском игуману Исаији, који је кренуо у
Карловачку митрополију ради прикупљања прилога за манастир, дао
митрополит Павле Ненадовић, указује и на редослед догађаја како је
настала. Да би уопште кренули на тако дуг пут, дечански монаси морали
су имати сагласност свог архијереја, као и духовних власти епархије или
аутономне цркве која их је примала да на њеној територији милостињу
прикупљају. У њиховом случају то је могао бити или лично пећки патријарх,
под чијом се непосредном управом тада најчешће налазила Призренска
митрополија, или призренски митрополит, који је с времена на време
постављан као викарни патријаршијски архијереј. Могуће је да се радило
о призренском митрополиту Василију8, који је ту дужност сигурно вршио
1756, вероватно и раније, или о већ поменутом патријарху Гаврилу II.

Када је реч о дозволи да монаси из удаљених области прикупљају
милостињу, подразумевало се да је сагласност архијереја епархије из које
монаси потичу дата у писаној форми, да би сведочила о веродостојности
њихових намера и чињеници да ништа не предузимају супротно црквеним
канонима, те да им је на основу тога издавано одобрење којим се дозво љава
реализација њихове намере. Без ње, не би била издата ни ова повеља.9

Зато она у архивском фонду стоји сама за себе, као посебан и јединствен
предмет. Других сведочанстава о прикупљању прилога за Високе Дечане
у фондовима АСАНУК нема све до 1868, дакле пуних 113. година. Као таква,
ова повеља ће у даљем тексту бити критички приређена и приложена.

У време настанка молбе дечанског братства карловачком митропо -
литу Павлу Ненадовићу 1755, и његовог позитивног одговора на њу,
патријаршијска ризница, као и ризнице српских манастира на простору
Косова и Метохије биле су празне, јер су се и неки архијереји пристигли
са простора изван Пећке патријаршије задуживали гарантујући враћање
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8 С. еп. Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд-Подгорица-
Крагујевац 1996, 61.
9 Да је тако сведочи и случај из знатно каснијег периода, када су се сличном
молбом карловачком митрополиту и српском патријарху Самуилу Маширевићу
посебно обратили рашко-призренски митрополит Мелетије и братство
манастира Високи Дечани. Рашко-призренски митрополит Мелетије српском
патријарху и карловачком митрополиту Самуилу Маширевићу, 13. (25) марта
1868, АСАНУК, Фонд Б, 12 а/186;.Братство манастира Дечани српском патри -
јарху и карловачком митрополиту Самуилу Маширевићу, 1. (13) априла 1868,
АСАНУК, фонд Б, 13 а/1868.



дугова и црквеном, патријаршијском, митрополитском или манастирском
имовином.  

Када се ради о самој повељи, треба истаћи и то да су, поред језичких
особености, у односу на сличне исправе настале на подручју јужно од
Саве и Дунава, под непосредном управом прво Пећке, а од 1766. Васељенске
патријаршије, уочљиве одређене разлике које су биле резултат образовања
и вештине писара. У Повељи митрополита Павла Ненадовића, која је
очигледно писана врло вештом руком, ради се о ћирилском брзопису,
равномерном и добро читљивом, док су писари јужно од Саве и Дунава
користили много више лигатура и титли, као и ћирилску капиталу, понекад
недовољно јасно читљиву. 

Када је реч о структури локалног српског друштва, она се у
оваквим исправама по правилу помиње и на простору под османском и на
простору под хабзбуршком влашћу. И док се у повељама, пре свега
синђелијама или свидетељствима издатим на османској територији
изричито наводе кнезови, кметови, свештена лица свих чинова и верници,
на овом примеру види се колико је српско друштво у Хабзбуршкој
монархији било разуђеније. У повељи издатој проигуману Исаији, позив
за помоћ Високим Дечанима упућен је свештенству свих звања и чинова, али
и великим бировима, таначницима, трговцима, занатлијама, православним
припадницима хабзбуршких армијских састава и, на крају, свим право -
славним хришћанима уопште. Поред тога, у овом прворазредном извору
наводи се и пуна титула епископа Дионисија Новаковића, која гласи
[Милошћу Божјом] преосвештени епископ будимски, столнобеоградски,
мохачки и сигетски. Његова титулација указује на то колико је епархија
којом је управљао била велика, са центрима које је, поред других,
насељавала и значајна српска заједница, од које би монаси из Дечана
могли добити одређену помоћ.

У даљем тексту диплома карловачког митрополита Павла
Ненадовића о праву дечанских монаха на прикупљање прилога за свој
манастир у Будимској епархији дата је у целини. Текст је трансрибован на
савремени српски правопис, али је сачуван аутентични језички израз на
ком је приређени извор настао. Нечитка места означена су угластим
заградама са три тачке, а на разлог нечитљивости указано је у пропратном
научном апарату. 
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Сремски Карловци, 19. (31) јула 1755
Карловачки митрополит Павле Ненадовић будимском епископу

Дионисију Новаковићу – препоручује му да у својој епархији прихвати
дечанског проигумана Исаију, коме је одобрено да сакупља прилоге за свој
манастир и да му укаже сву неопходну помоћ.

Понеже10 св[ја]штенија обитељи нашеја Славено-сербскија в
славу славнаго Вознесенија Г[оспо]да нашего И[су]са цари и крал[и]ми
нашими сербским создани Дечани нарицаеми11 игумен и братство
С[вја]тејшему Синоду в пространом описанији прежднаго обитељи своје
благостојанија и нинејшаго12 убожества и от неверних злостраданија, от
злобљенија и турскаго дани несносни взискванија13 крајње своје оскуденије
предложиша, просаше  во сицевом14 бедствији помошт и христијанское
состраданије показати, а јакоже15 црквам и обитељем хр[и]стијанским от
тирјанства турскаго наносимое озлобљение, харача безмерное изтјазан[ије]
и прочија досади, не токмо нам, но всему нашему христјанству јавно и
познато. Притом же нашеја должности христијански јест онују с[вја]тују
обитељ и деже нашего краља сербскаго Стефана Дечанскаго зовомаго
целебнија16 и чудодејствујуштија17 мошти сут, и злостраданији не
оставити. Сего ради преосвештеному еп[и]с[к]опу будимскому, столно
белградскому мохачкому и сигетскому г[оспо]дину Дионисију Новаковићу
и в Б[о]госпасаемој јего преподобнејшим м[ес]тножитељем, бл[а]гого -
вејнејшим18 протопрезвитером, с[вја]штеником и клиру црковному всакаго
званија, степене и достоинства воиственим, великим бировом19, таначником20,
трговцем, занатлијам, и всем всакаго састојанија и возраста православним
хр[и]стијаном, сего спомјанутија обитељи Дечани нарежденаго преподобнаго
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10 Понеже (црквенословенски), будући да.
11 Нарицаемый (црквенословенски), названи. 
12 Нин�йший (црквенословенски), садашњи.
13 Взыскати (црквенословенски), тражити, изискивати.
14 Сицевъ (црквенословенски), такав, овакав.
15 Ѩкоже (црквенословенски), као што.
16 Целебни (црквенословенски), лековити.
17 Од чᴕдод�йственный (црквенословенски), чудотворан.
18 Благогов�йний (црквенословенски), побожни.
19 Биров, старешина општине.
20 Танач, таначник, општински одборник, кмет.



јеромонаха Исаију препоручајем во [...]21 јего бл[а]гоохотно22 примали,
конаком и всакими странику нуждними потребами угледали, и С[вја]тој
јего обитељи во нужде и крајнем оскуденији суштеј помошт и јеликовозможну
м[и]л[о]стињу усрдно даривали вједуште23 јако24 Б[о]г м[о]л[и]твами
С[вја]таго Стефана краља дечанскаго всем таковим м[и]л[о]стињедавцем
м[и]л[ос]тив мздевоздајатељ25 буде. Дано в митрополији нашеј в Карловце
19. јулија 1755.года.

Б[о]жијеју м[и]л[о]стију православ[ни] архиеп[и]скоп карловачкиј и всего
в державе Ц[eсарo] К[раљевскoг] вели[че]ства обретајуштагосја славено-
сербскаго и валахијскаго народа митрополит, и обоих тајниј советник,
Павел Ненадовић

АСАНУК, Фонд “Б”, 64/1755
Копија

Недељко В. Радосављевић
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21 Нечитко.
22 Изведено од Благо (добро) и Хот�ніе (жеља), црквенословенски, с вољом
чинити, с радошћу чинити.
23 Од В�д�ти (црквенословенски), знати.
24 Ѩко (црквенословенски), 
25 Од Мзда (црквенословенски), награда, плата.
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Nedeljko Radosavljević

THE DIPLOMA ON PRIVILEGE ON COLLECTING OFFERINGS

ISSUED BY METROPOLITAN PAVLE NENADOVIĆ TO THE

MONKS OF THE DEČANI MONASTERY 

IN 1755

Summary

A copy of a diploma issued by Metropoliten Pavle Nenadović in 1755
is kept at the Archives of SASA in Sremski Karlovci. By this diploma the
monks of the Dečani monastery were granted with the collecting offerings in
the Eparchy of Budim of the Metropolinate of Karlovci. It represents one of the
few preserved documents which indicates to the connections of the Dečani
monastery with the Metropolinate of Karlovci in the XVIII century.
Documents` content shows that brotherhood of monastery was in difficult
financial position, so Metropoliten Pavle Nenadović had granted their mission.
The patent is written in Church Slavonic language and adressed to Dionisije
Novaković, bishop of Budim. In this paper we have pointed out to the content
of the document and its origin and it was described according to the principles
of diplomatics and paleography. The photocopy of the original is included in
the paper. 

Key Words: Dečani Monastery, Metropolinate of Karlovci, Pavle Nenadović,
Former prior Isaija, contributions.

Чланак примљен: 07. 02. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Јелена ИЛИЋ
Историјски институт 
Београд

ОФИЦИРИ БАНАТСКЕ ЗЕМАЉСКЕ МИЛИЦИЈЕ 

1757. ГОДИНЕ*

Апстракт: Учешће Банатске земаљске милиције у Трећем шлеском или
Седмогодишњем рату 1757. и 1758. године представља једино војно ангажовање
ове милиције у периоду њеног постојања (1751–1764). Из Баната је јуна 1757. године
измарширала трећина припадника ове милиције – 1156 људи, 705 у пешадијским
и 451 у коњичким компанијама, а под вођством 30 официра. У земљи је на редовним
дужностима, са преосталим људством, остало 26 официра, углавном неподобних
за ратиште. Документа која објављујемо садрже најпотпуније податке о официрском
кадру и компанијама банатске милиције, како оних које су упућене на ратиште (9),
тако и оних које су остале на положајима у Банату (8).  

Кључне речи: Банат, 1757. година, Банатска земаљска милиција, Горње и
Доње компаније, Трећи шлески рат, Седмогодишњи рат (1756–1763), официри.

Од укидања Потиске и Поморишке границе (1751) до оснивања
војне крајине у Банату (1764) улогу земаљске одбране вршила је Банатска
земаљска милиција (Bannatische Land Miliz). Припадници милиције,
махом пресељени из развојачених потиско-поморишких насеља, били су
распоређени у осам компанија – шест тзв. Горњих (са седиштима у Великој
Кикинди, Врањеву, Ботошу, Идвору, Мокрину и Меленцима) и две Доње
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Од универзалних царстава ка националним државама.
Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану (Ев. бр. 177030).
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компаније (са седиштима у Потоку и Округлици). Иако је земаљскa
милицијa имала велики значај за оживљавање насељености и привреде,
као и за развој крајишке организације у Банату, до сада није била предмет
посебних истраживања, па о њој готово да нема ни ситнијих прилога у
корпусу објављених извора и литературе.1 Овом приликом објављујемо
документа која сведоче о једином ратном ангажовању Банатске земаљске
милиције, и то, против пруске војске у Шлезији и Чешкој 1757. и 1758.
године, током Трећег шлеског или Седмогодишњег рата (1756–1763). У
питању је извештај о распореду официра у компанијама које су упућене
на ратиште и онимa које су остале у земљи, a који је 5. јула 1757. године
саставио Јохан Михаел Бранденбург, службеник Земаљске администрације
у Темишвару.2 Подаци пружају до сада најпотпунији увид у комплетан
састав официрског кадра и спремност појединих официра банатске
милиције, од којих је половина само десет година раније служила у
Потиској или Поморишкој граници.3

Први документ је сумарни извештај о мерама које су предузете
како би трећини припадника банатске милиције било омогућено да
измаршира на ратиште 15. и 27. јуна у две колоне.  Људство за ратиште
издвојено је из састава постојећих осам компанија и распоређено у девет
новооснованих. Сразмерно повећању броја компанија на 17, повећан је и
број официрских служби (свака компанија је имала по три виша официра),
приликом чијег попуњавања се прибегло уобичајеној процедури. Најпре су
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1 О саставу компанија и финансијским обавезама Банатске земаљске милиције: С.
Пецињачки, Документа о Банатској земаљској милицији из 1753–1761. године,
Зборник Матице српске за историју 10 (1974), 73–80. 
2 Реч је о документима из Аустријског државног архива у Бечу (Österreichisches
Staatsarchiv) под сигнатуром Hofkammerarchiv, Banater Akten, Faszikel 52, Rote
Numer 185, Folio 162–173.
3 Међу официрима Земаљске милиције евидентираних овим пописом нашло се 28
официра  из бивше Потиске и Поморишке границе, и то: Петар Ковачевић, Паво
Марјановић, Михаило Дабић, Ђурађ Јосић, Гаврило Симкић, Маринко Милутиновић,
Субота Шупуња, Остоја Ћирић, Гаврило Новаковић, Ранисав Сивац, Михаило
Паидаковић, Марко Милосављевић, Теодор Мирковић, Лазар Поповић, Нецко
Томашевић, Сава Ракичевић, Стојан Бошковић, Остоја Спаић, Михаило Сударски,
Ђурађ Куруцић, Јован Носић, Петар Јовшић, Михаел Соринка, Живко Поповић,
Риста Мирковић, Мојсеј Маиновић, Михаило Брановачки и Константин Николетић.
Упоредити са: С. Гавриловић, Грађа за биографије официра Потиско-поморишке
војне границе (прва половина XVIII века), Зборник Матице српске за историју 61–62
(2000), 109–128; исти, Подаци из 1746. о официрима Потиске и Поморишке војне
границе, Зборник Матице српске за историју 67–68 (2003), 151–174.



оспособљене компаније за ратиште постављањем официра са одговарајућим
чином, затим оних који су унапређени или из статуса ,,aggregirt‘’ пребачени
у статус ,,würkliche‘’, и на крају, новопостављенима. Због мањка расположивих
официра, на ратиште је послата и неколицина са лошијим оценама. Из
истог разлога, на редовним дужностима у Банату, остављени су они који
због старости, здравствених или других разлога нису били подесни за
службу у рату (често ни у земљи). Да се није прибегло мерама ванредног
постављања старешина, према речима аутора извештаја, број људи
изведен на бојно поље био би знатно мањи. Коначно, с девет компанија на
ратиште је упућено 30, док је у осам преосталих компанија у Банату, са
две трећине људства, задржано 26 официра.  

Подаци о 30 официра који су постављени на чело компанија које
су напустиле Банат изложени су у другом документу. Уз свако од имена
приложене су напомене о чину, способности, процедури унапређења, као
и план месечних примања. Већи број официрских места попуњен је
ванредним унапређењима – једанаест оних који су из статуса неактивних
официра прешли у статус активних, петорицом који су унапређени из
нижег у виши чин, и двојицом новопостављених официра. 

Трећи документ чине два списка официра који су остављени на
редовним дужностима у Банату. Међу 15 преосталих официра у Горњим
компанијама само петорица су оцењена као ваљана за службу, док је за
остале наведено да су неподесни због старости (3), склоности ка пићу (2),
старости и склоности ка пићу (2), болести (1) и телесног недостатка (1).
Међу 10 официра остављених у Доњим компанијама евидентирано је пет
способних за ратиште, три за потребе у Граници али не и на ратишту, и
два неподобна, од којих један у затвору у Темишвару, а други склон пићу.
У изводима ових спискова (Exctract) сумиран је њихов број по чиновима
и статусу.

Четврти и последњи документ је табеларни преглед (Revisions
Tabellen) старешина и људства у пешадијским и коњичким компанијама,
који је састављен 14. јуна 1757, уочи њиховог одласка на ратиште. Према
подацима ове ревизије, из Баната је измарширало укупно 1.156 припадника
земаљске милиције – 705 у пет пешадијских и 437 у четири коњичке компаније.

Приликом објављивања докумената држали смо се оригинала у
потпуности, са изузетком две врсте интервенција. Велика почетна слова
прилагођена су савременом правопису немачког језика, јер су у оригиналу
недоследно писана. Друга интервенција односи се на разрешавање скра -
ће ница у угластим заградама у тексту.
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I

HKA, BA, F. 52, rote Nr. 185, folio 162, 173.

Ihro Excellenz Hochgebohrner Reichs Graff
Gnädiger Herr Herr
Nachdeme von allerhöchsten Orthen eine Consignation oder Anmerkhung von
denen in das Feld ausgerukhten Herrn ober Officiers der Bannatischen Land
Miliz hauptsächlich aber von denen avancirten, und neu angestelten anverlanget
worden, so klebe hinmit eine derley gehorsamst bey in werlcher nicht nur allein
die zur Armee in March begriffene, samt derer monathlichen Gehalt, sondern
auch die zuruckhgebliebene inseriret seynd, nebst der Revisions Tabella, aus
welcher Euer Excellenz das breitere zu entnehmen gnädig geruhen werden,
mit dieser unterthanigen Erinderung jedoch, daß bey diesen Ausmarche /: wie
Euer Excellenz ohnehin gnädig bekand einige Officiers ohnumgänglich
avancirt, und neu angestellet haben werden müssen, und zwar aus der
Ursachen: weillen die 8 Land Miliz Compagnien bey dem Ausmarche bis auf
17 derley wovon 9 ausmarchirt und 8 im Land verblieben vermehret,
einfolglich die in den March getrettene 9 Compagnien jede mit 3 ober Officiers
und der Staab mit einem Quartiermeister dann 2 Fähnrichs zusammen also mit
30 ober Officier, auf regulirten Fuß besezet worden. Mithin erhellet wie viel
bey der etwas mehr als 2/3 Mannschaft, Officiers zurukh verblieben seynd, in
deme bey der gantzen Land Miliz vermög Stand nicht mehr als 24 würkliche
Officiers, dann bey denen 6 obern Compag[ni]en bey jeder Staabs Compagnie
ein Capitain Lieutenant zusammen 26 Köpf, unter welchen vielle sich befinden,
die theils alters, theils sonstiger Gebrechlichkeitten halber /: wie die alljährliche
Muster Relation des mehrer erwehnet :/ ihrer Schuldigkeit nachzukommen
ausser Stande gesezet seynd, einen gleichen Zufall seynd auch die mehriste
aggregirte Officiers unterworfen, dahero /: wie Euer Exellenz selbst gnädig
beywohnet:/ erstlich von denen Würklichen den Auszug gemachet, selbe
vermög ihren Carracter angestellet, oder avanciret, und das nembliche bey
denen Aggregirten bewürkhet, endlichen aber bemüssiget gewesen, einen
neuen Fähnrich, dann den ohnentbehrlichen Quartierm[ei]st[e]r mit
Oberlieutenants Titul, welchen diese Troup höchst benöthiget vor selbe zu
sorgen, die Rechnung wie Correspodence zu führen, anzustellen. Es haben sich
würklich noch etliche Off[icie]r bey denen ausmarchirten Collonen befunden,
welche vermög ihrer schlechten Аuf-führung zurukhbehalten zu werden
verdienet hätten, in Ermanglung besserer aber, solche beyzubehalten die
Nothwendigkeit erfordert, jedoch ist denen Herren Haubtleuthen aufgetragen
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worden, selbe in gutter Discipline zu halten. Übrigens und wann bey denen
untern zwey Compag[nien] nicht so viele Capable Subjecta gefunden, deren 9
an der Zahl seynd, so hätten in Ermanglung deren Officiers nicht so viele
Mannschaft ausruckhen können. 

Schliesl[ich]en behalte mir das mehrere bevor, bis, wie mich mit Euer
Excellenz einverstanden, eine Haupt Relation deren Land Milizer an
allerhöchste Behörde erstattet werde. Womit mich zu fernern hochen Gnaden
und Protection empfehlend – in all submihsesten Respect ersterbe

Euer Hochgräfflichen Excellenz
Temesvar den 5ten July Anno [1]757.
Unterthänig- gehorsambsten 
Joh[ann] M[ichael] Brandenburg

II

HKA, BA, F. 52, rote Nr. 185, folio 164-166.

Gehorsamste Anmerkung
Deren jenigen Herren Staabs und оber Officieren von der Bannatischen Land
Miliz, welche auf allerhöchsten Befehl ins Feld gerukhet, welch Würklich-
und Aggregirte zu dieser Troupp angestellet, und was Ursachen solche weithers
avanciret worden, und was endlichen einen jeden dermalen vermög Kriegs
Commihsariatischen Entwurff an mönathlicher Gage Gebühre:
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Monatliche
Gebühr

hinvon kommet
abzuziehen Summa

des
Abzugs

Verbleiben
also baarAhsignations

Arrha a 3 f

dann Pferd
Portionen a

3 f

f xr f xr f xr f xr f xr

Herr ober Capitaine Gabrilo
Novakovich als ohnehiniger
Comandant deren 6 oberen

Compagnien Commandirt dermalen
qua Obristwachtmeister, die 9

Compagnien so ins Feld marchiren

99 2 581/5 21 23 581/5 75 14/5
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4 Ознака (/..) у имениоцу разломка у оригиналу односи се на последњи, тј.
претходно наведени именилац. Дакле, у овом случају – 1/5.

Würkhl[icher] Capitaine Mihailo
Sorinka qua Haubtman und zwar der
älteste dahero das Comando über die

5 Compagnien Infanterie führet

69 2 41/.. 4 9 11 41/5 57 554/..

[deto] Sava Rakitovich qua
Rittmeister und Commandirt eine

Husarn Compagnie
79 2 221/.. 15 17 221/.. 61 374/..

[deto] Georg Novakovich qua deto
… deto

79 2 221/.. 15 17 221/.. 61 374/..

[deto] Johsim Woinovith qua
Hauptmann, ist von denen unteren

2en Compagnien, nachdeme es aber
theils wegen Krankheiten,

Unfahigkeit, und anderen Umständen
an Haubtleuthen manglet, und von

denen untern Compagnien inclusive
ober Officiers, auch 104 Köpf

mitgehen; alß ist ihme von denen aus
der obern Land Miliz gezohenen 5

Compagnien Infanterie eine conferiret
worden, zudeme derselbe Recht braf

dann capabler Officier, und sich
wegen der in der Muster Relation

gemachten Anmerkhung gebessert hat

69 2 41/.. 9 11 41/.. 57 554/..

[deto] Thodor Kallovith warre
aggregirt bey denen 6 obern
Compagnien, nachdeme aber

derselbe in Compagne
zugebrauchen, und capable ist; So

hat derselbe eine Infanterie
Compagnie qua Hauptmann zu

commandiren bekommen

69 2 41/.. 9 11 41/.. 57 554/..
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[deto] Thomas Ludvig Mezger
ware bey denen untern 2en

Compagnien aggregirt und hat
inclusive seiner von denen untern
2en Compagnien nur 97 Mann, zu
Completirung seiner Compag[nie]
ist aber ihme der Reest von denen
obern Compagnien zugetheillet
worden, und die übrigen 7 Köpf

von untern zweyen Compag[nien]
seynd in die 5 obern eingetheilet,

dahero comandiret solcher
dermalen eine Compagnie

Infanterie qua Haubtmann und wird
bey dieser Troupp gutte Dienste
leisten, massen selber ein brauer

Officier der Sprachen und
Excercirens wohl kündig, auch

sonsten rühmliche Lebens Arth hat

69 2 41/.. 9 11 41/5 57 554/..

Capit[ain] Lieuten[ant] Marko
Milosavlevich wird wegen seiner

gutten Dienst Leistung und Fleisses
qua Hauptmann ernennt und avanciret

69 2 41/.. 9 11 41/5 57 554/..

Hadnagy Mathias Spitz ware
aggregirt bey denen untern zweyen
Compagnien, und hat einige Jahre
die hochlöb[liche] Administrations

Adjutanten Stelle bey S[einer]
Excellenz dem Herrn

Administrations Prasidenten
versehen, dahero als Rittmeister

eine Compagnie Husarn
bekommen, weillen selber schon

vormals im Feld so wohl bey denen
Regulirten Trouppen gedienet, alß
auch bey der Cavallerie und zwar
unter dieser Nation alß Capitain

Lieutenant gestanden, wie
nichtmünder alles Cavallerie

Excercirens und Sprachen kündig
auch welche noch nicht dabey

gewesen, das benöthigte begreiffen
können, und mann sich von ihme

Recht gutte Dienst verspricht

79 2 221/.. 15 17 221/.. 61 374/..

Hadnagy Gavrilo Schimkith qua
Oberlieutenant bey der Infanterie

26 464/.. 6 6 464/.. 19 131/..
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[deto] Mihailo Baidakovich qua
Lieutenant bey der Cavallerie

32 574/.. 9 9 573/.. 22 22/..

[deto] Constandin Nikoledith qua
ober Lieutenant bey der Infanterie

26 464/.. 6 6 464/.. 19 131/..

[deto] Moises Mainovich qua
Lieutenant bey der Cavallerie

32 573/.. 9 9 573/.. 22 22/..

[deto] Petar Johsith qua d: 32 573/.. 9 9 573/.. 22 22/..

[deto] Antoni Wahsilovich von denen
untern zweyen Compagnien qua

Oberlieutenant zu denen 5 Infanterie
Compagnien so aus der obern Land

Miliz Compag[nien] gezogen worden

26 464/.. 6 6 464/.. 19 131/..

[deto] Pavel Nedelkovith aggregirt
weillen solcher ein brauer frischer
Officier von denen untern zweyen

Compag[nien] als Oberlieutenant zu
denen von der obern Land Miliz

formirten 5 Infanterie Compag[nien]

26 464/.. 6 6 464/.. 19 131/..

Hadnagy Subota Schuponie ware
aggregirt, weilen solcher noch

recht gut ins Feld zu gebrauchen,
dahero qua Lieutenant bey der

Cavallerie avanciret

32 573/.. 9 9 573/.. 22 22/..

Barjactar Sigmund Mayer welcher
anfangs in der gehorsamst

hinaufgesendeten ersten Stand und
Ausmarche Tabella deren errichteten
8 Compagnien als Unterlieutenant
angesezet worden, da aber die 9te

Compag[nie] errichtet wurde, worzu
capable Off[icie]rs erforderlich
waren, so ist solcher als ein im

Excerciren wohl kündiger Off[icie]r
zum Oberlieutenant avanciret

worden, in Mangl fähiger Hadnagy
wo zugleich auch die Leuthe sehr
wohl zufrieden, wann sie Officiers

bekommen von denen sie den Dienst
lehrnen können, ist auch in denen

Sprachen wohl erfahren

26 464/.. 6 6 464/.. 19 131/..

Hadnagy Pavel Marianovich ware
aggregirt, zum würklichen

Unterlieutenant ernennet worden
22 393/.. 6 6 393/.. 15 202/..

[deto] Ostoja Thyrith deto 22 393/.. 6 6 393/.. 15 202/..
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[deto] Stama Csolak ware aggregirt
bey denen untern 2en Compagnien,
und ist zu denen von oberer Land
Miliz errichteten 5 Compagnien
Infanterier qua Unterlieutenant

angestellet worden, hat sich wegen
der Anmerkhung in der Muster

Relation gebessert

22 393/.. 6 6 393/.. 15 202/..

Barjactar Mihailo
Sudarski qua Cornet

würkliche

25 45 9 9 45 15 15

[deto] Mihailo 
Dabith deto

25 45 9 9 45 15 15

[deto] Mihailo
Branovazki d[eto]

25 45 9 9 45 15 15

[deto] Ignatz Grainar v Misletin von
denen zweyen untern Compagnien,

wegen Excerciren und sonstigen
dienst Fleisses zu denen von der

obern Land Miliz formirten 5
Compagnien qua Unterlieutenant
avanciret, ist ein Landes Kind und

der Sprachen wohl kundig

22 393/.. 6 6 393/.. 15 202/..

[deto] Тhodor Mirkovich ware
aggregirt zum würklichen
Unterlieutenant avancirt

22 393/.. 6 6 393/.. 15 202/..

[deto] Georg Sako ware auch zu
denen zweyen untern

Compag[nien] aggregirt, und ist
nun in der Würklichkeit qua Cornet

mit ausmarchirt folgsam als ein
eyfriger junger Off[icie]r avanciret

25 45 9 9 45 15 15

[deto] Nesko Thomaschovich
aggregirt qua würklicher Fähnrich
avancirt, hat sich wegen der in der

Muster Relation gemachten
Anmerkhung lauth Attestation

deren H[erren] Off[icie]rs gebessert

19 341/.. 3 3 341/.. 15 254/..

Fourier Franz Frumwald weillen
selber schon bey regulirten Trouppen

gedienet, auch ein hierländiges
beamtens Kind und von gutten Eltern
ist, die Sprachen wohl verstehet, und
ansehentlich ist, als würde derselbe

bey Errichtung der 5ten Compag[nien]
bey welcher Gelegenheit der Fähnrich

Thodor Mirkovich zum
Unterlieutenant und dieser an dessen
statt zum Fähnrich avanciret worden

19 341/.. 3 3 341/.. 15 254/..



Extract
Über die vorgehende gehorsamste Anmerkhungen deren ins Feld gerukhten
H[erren] Staabs und Ober Off[icie]rn von der Bannatischen Land Miliz, alß:
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Fridrich Otto Kopp welcher
ehemals unter der regulirten Miliz

als Fourier gestanden und
Proviantmeisters Dienst versehen,

würdet bey dieser Troupp zum
Quartierm[ei]st[e]r ernennet, der
untereinstens die Correspodence
führet, selben auch darbey der

Oberlieutenants Titul beygeleget,
um hierdurch freyen Zutritt zu

haben in Solicitirung und
Besorgung des benothigten für die

Troupp ist ein Habiler Mensch,
und man versihet sich von ihme

gutter Dienst Leistung

28 502/.. 6 6 502/.. 21 93/..

Summa 1215 36 27 255 291 27 923 33
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Ober Capitaine
Gabrilo

Novakovich
1 Obristwachtm[ei]st[er] zu Pferd 1

Capitaine Mihailo Sorinkа 1 Hauptmann zu Fuß 1

Deto Sava Rakitovith 1 Rittmeister zu Pferd 1

Deto
Georg

Novakovich
1 Deto 1

Deto
Johsim

Woinovith
1 Hauptman zu Fuß 1

Aggreg[irter]
Capitain

Thodor Kallovith 1 Deto 1 1
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Deto
Thomas Ludwig

Mezger
1 Deto 1 1

Capitain
Lieutenant

Marko
Milosavlevith

1 Deto 1 1

Aggreg[irter]
Hadnagy

Mathias Spiz 1 Rittm[ei]st[er] zu Pferd 1 1

Würkhl[icher]
deto

Gavrilo
Schimkith

1 Oberlieuth[nant] zu Fuß 1

Deto
Mihailo

Baidakovich
1 Lieutenant  zu Pferd 1

Deto
Constandin
Nikoletith

1 Oberlieuth[nant] zu Fuß 1

Deto
Moises

Mainovith
1 Lieutenant  zu Pferd 1

Deto Petar Johsith 1 Lieutenant  zu Pferd 1

Deto
Antoni

Vahsilovich
1 Oberlieuth[nant] zu Fuß 1

Aggreg[irter]
deto

Pavel
Nedelkovich

1 Deto 1 1

d[eto] d[eto]
Subota

Schuponie
1 Lieutenant  zu Pferd 1 1

Würkhl[icher]
Barjactar

Sigmund Majer 1 Oberlieuth[nant] zu Fuß 1 1

Aggreg[irter]
Hadnagy

Pavel
Marianovith

1 Unterlieut[nant] zu Fuß 1

d[eto] d[eto] Ostoja Thyrith 1 Deto 1

d[eto] d[eto] Stama Csolak 1 Deto 1

Barjactar Mihailo Sudarski 1 Cornet zu Pferd 1

Deto Mihailo Dabith 1 Deto 1

Deto
Mihailo

Branovazki
1 Deto 1

Deto
Ignat Grainar
v[on] Misletin

1 Unterlieut[nant] zu Fuß 1 1

Aggreg[irter]
d[eto]

Thodor
Mirkovich

1 Unterlieut[nant] zu Fuß 1 1

Deto d[eto] Georg Sako 1 Cornet zu Pferd 1 1

Deto d[eto]
Nezko

Thomaschoviz
1 Fähnrich zu Fuß 1 1

Franz Frumwald Deto 1 1

Frid[rich] Otto
Kopp

Oberlieutenant zu Pferd und
Quartierm[ei]st[er

1 1

Summa 19 9 11 2 30



III

HKA, BA, F. 52, rote Nr. 185, folio 168-170.

Nun kom[m]et die Anmerkhung deren zurukh gebliebenen ober Officiers von
denen oberen 6 Land Miliz Compagnien
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H[err] Vice Ober Vice Ober Capitain Lazar
Poppovich

ein gutter Staabs Officier aber bestendig
krankhlich, und zu Feld Dienste nicht tauglich
jedoch bey der zurukh gebliebenen Mannschaft
sehr dienlich das Commando führet.

Capitain Jurat Joczith welcher wegen seinen starkhen Trinkhen
gantz untauglich weder im Feld noch zu Hauß
zu gebrauchen ohneracht, so viel gegebener
Ermahnung und Reprimentirung lasset selber
keine Besserung von sich verspühren, wie
solches in vorjähriger Muster Relation in
Unterthänigkeit angeführet.

Aggregirter Capitain Stojan Boschkovich welcher in meiner erster Ausmarch Tabella
angesezet worden zu Pferd ins Feld zu
ruckhen, da aber S[einer] Excellenz der Herr
Administrations President und ich befunden,
daß solcher mehr ersprieslicher Dienste alhier
bey der Idvorer Compag[nien] leisten kann
und das Orth Idvor wo er auch wohnet ohnehin
eines deren schlechtesten von der gantzen
Land Miliz No allwo ein gutter Off[icie]r der
diese ohnehinig zu vagabundiren gewohnte
Leuthe in der behörigen Disciplin haltet höchst
vonnöthen, wie auch ohne hin derselbe ein
schwährer und bedachter Mann ist, zuruckh
gelassen worden.

Capitain Lieutenant Marinko Milutinovich 
bey der Kikindaer Compag[nien], wohnet zu
Groß Kikinda

Ein alter Mann der weeder im Feld, noch alhier
Dienst leisten kann, wegen dem zugethan[n]en
Trunkh, da selber mehr Confusion als Nutzen
bey der Compag[nien] schaffet, wie auch in
der Muster Relation vorm Jahr angemerkhet,
auf vielfältige Correctiones dannoch von
selben keine Besserung verspühret wird.

Hadnagy Peter Kovacsevith von der
Franjovaer Compag[nien] zu Carlova
wohnhaft

Alt, eben auch dem Trunkh ergeben, und zu
Dienste untauglich, wie gleicher gestalten in
der Muster Relation inseriret, auf vielfältiges
zureden und gegebenen scharfen Verweiß
nicht effectiren wollen.



Официри банатске земаљске милиције 1757. године

301

Aggregirter Hadnagy Rista Mirkovich bey der
Franjovaer Compag[nien]

dieser haltet sich beständig jenseiths der Theis
in Hungarn auf, und ist verrukhet, mithin zu
gar keinen Diensten zu gebrauchen.

Aggregirter Hadnagy Jovan Nosith bey der
Franjovaer Compag[nien] zu Cuman aber
wohnhaft

Ein Alter, und nicht mehr zum Dienst fähig,
weeder zu Feld Diensten noch alhier.

Aggreg[irter] Hadnagy Ostoja Spaich von
Franjovaer Compag[nien] und hat alda
gewohnet

Ist den 26ten erst ausgetrettenen Monath Juny
mit Todt abgegangen.

Aggreg[irter] Hadnagy Schifko Popovich von
Botoscher Compag[nien] und auch dort
wohnhaft

desgleichen alt, und zu keinen Diensten mehr
tauglich.

Barjactar Ranisaf Sivaz von der Grof
Kikindaer Compag[nien] und wohnet in Groß
Kikinda

Ein sehr alter Mann bey welchen der gutte
Willen ware, und mit ins Feld ziehen wollen,
jedoch er ist kaum im stand zu gehen,
geschweige erst Feld Dienste zu thuen. 

Deto Sava Johsith von Melenzer
Compag[nien] in Melenz auch sesshaft

welcher pahsabler Mann zu Diensten jedoch
weillen der Capitain und Hadnagy ins Feld
marchiret, und kein aggregirter Off[icie]r bey
dieser Compag[nien] angestellet, mithin
höchst nöthig befunden, selben zuruck zu
lassen, damit ein Off[icie]r seye der diese
Compag[nien] comandiret.

Deto Anton Rosenfeld bey der Botoscher
Compag[nien] angestellet

Solcher ist recht brauer Off[icie]r, der auch
gern zu Feld hätte ziehen wollen, da aber
solcher auch die Adjutanten Dienste bey denen
6 obern Compag[nien] versiehet, und der Vice
Ober Capitain beständig kranckh und die
vorkommende allerhöchste F[e]ld Dienste
nicht praehsiren kann, so muß selber statt
seiner und da wenig und sehr untaugl[iche]
Officier bey denen mehristen Compag[nien]
zuruckh geblieben, dieser von Compag[nien]
Orth zu Orth herum reisen müsse, daß keine
Unordnungen einschleichen, möchten, und
dem Vice Ober Capitain den gewöhnlichen
Raport erstatten, dahero ermessen, daß zum
allerhöchsten F[e]ld Dienst, viel ersprieslicher
seyn selben zuruckh zu lassen. 

Aggragirter Barjactar ohne Gage Ignat
Poppovich von der Mokriner Compag[nien]
und dorth wohnhaft

welcher ein pahsabler Officier, und alleinig
bey der Compag[nien] zuruckh verblieben.

Jubilirter Barjactar ohne Gage Schifko
Thomaschovez wohnhaft in Gros Kikinda

dem Trunkh zugethanen und zu Diensten gar
nicht fähig.



Extract
Über die von denen 6 oberen Compag[nien] zuruckhgebliebenen Staabs und
Ober Officier
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Deto ohne Gage Stojan Kindelaz in Kikinda
ansässig

gleich lezterer.

Deto mit Gage Jurith Kurutschith zu
Leopoldova wohnent

wäre zwar ein pahsabler Officier da ihme aber
zufälliger weise ein Flinten in Handen
zersprungen, ist solcher um eine Hand
gekommen alß zu Diensten durch aus unfähig.

Compagnien
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Groß Kikinda 1 1 2 4

Franjova 1 1 2 4

Botosch 1 1 1 3

Idvor 1 1 2

Mokrin 1 1

Melenz 1 1

Summa 1 1 1 1 1 3 3 1 3 15



Und endlichen von denen unteren zweyen Compagnien
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Ober Capitain Allexander Greinar v[on]
Misletin

ein gutter Staabs Officier welcher zum Feld
Dienst sehr tauglich und capable, jedoch
gewisse Umstände nicht zugelassen, beede
ober Capitains mit der ausmarchirten Infanterie
und Cavallerie Troupp zu beorderen, wegen
Vermeydung der Jalousie und bey der Gränitz
auch gutte Dienste praestiret.

Capitan Duca Panajod ein recht brafer Officier und ohngeachtet
seines hochen Alterthums noch wohl beweegsam
und zu Diensten ohnermüdet ist, und verichtet
gutte Dienst bey der Granitz.

Aggreg[irter] Capitain Thodor Schley dieser ist ein Habiler, und zum Feld Dienst
tauglicher Officier: jedoch dermalen in einem
Negotio nacher Trist und Fiumi mit vorwissen
allerhöchsten Orthen occupiret.

Aggreg[irter] Hadnagy Johan Persian ist zum Feld Dienst nicht tauglich jedoch in
der Gränitz gutte Dienst leistet.

Deto deto Milko Nedelkovich desgleichen zu Feld Diensten nicht Extra im
Stand zu praestiren, wohl aber bey der Gränitz
seine Dienst verrichtet.

Deto deto George Paulovich desgleichen.

Aggreg[irter] Hadnagy Thodor Alban welcher ein capabler Officier und Feld
Diensten im Stand zu praestiren, jedannoch
auch bey der Gränitz benöthiget.

Aggreg[irter] Barjactar Wuczko Nedelkovich in Arrest alhier zu Temeswar.

Deto Deto Wahsili Duka dem Trunkh ergeben, und zum Dienst gantz
und gar nicht tauglich.

Deto d[eto] Radul Bogdanovich zum Dienst in Land und auf der Granitz gut,
jedoch zum Feld Diensten nicht tauglich.



Extract
Über die von denen unteren zweyen Compagnien zuruckgebliebenen Staabs
und Ober Officier, alß:

Schlieslichen erübriget annoch gehorsamst anzumerkhen, daß nachdeme von
denen zurukhgebliebenen Officieren der gantzen Land Miliz keiner tauglich
gewesen, statt des nunmehrigen Rittmeisters Spitz die hochlöbl[iche]
Administrations Adjutanten Stelle bey S[eine]r Excellenz dem Herrn
Administrations Praesidenten versehen hätte können ausser der Barjactar
Rosenfeld, welcher aber, wie schon inseriret zum allerhöchsten Dienst bey
denen 6 obern Compagnien benöthiget, dahero hoch gedacht S[eine]r
Excellenz gezwungen gewesen, den Mauth Einnehmer Sprechelmacher von
Cubin hierzu zu employren, mit Gebung des Hadnags oder Lieutenants Titul,
welcher vormals unter der Bannatischen Land Battaillon gedienet und den
Militar Dienst verstehet, und sonst von gutter Conduite und ein dienst-eyfriger
Mann ist.  
Sig[natum] Temesvar den 5ten July [1]757.
Joh[ann] M[ichael] Brandenburg
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Vom Staab 1 1

Potok 1 3 2 6

Okrugliza 1 1 1 3

Summa 1 1 1 4 3 10

hierzu die von 6 oberen
Compagnien

1 1 1 1 1 3 3 1 3 15

Summarum allen
zurukhverbliebenen
Officiers

1 1 2 2 1 1 7 3 4 3 25



IV

HKA, BA, F. 52, rote Nr. 185, folio 172.

Revisions Tabella
Über die aus dem Temesvarer Bannat in Campagne beordnete Land Militarn
zu Fuß, und Pferd, wie starck nehmlichen selbige bey der unterm 14ten Juny
[1]757. vorgenom[m]enen Revision Effective befunden worden, was hiervon
mit der 1sten Colonne unterm 15ten Juny abgangen, und weiters den 27ten
dito mit der 2ten Colonne nachfolgen wird: 
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Von der Infanterie – Staabs-Partheyen

Der Effective Stand bestehet in

hiervon seynd den
15ten Juny mit der

1ten Colonne
abgegangen

dann werden den
27te dito mit der

2ten Colonne
nachfolgen S

um
m

a

Popp Vahsillie Szarachevith 1 1

Fähnrich
Nezko Domasovith 1 1

Franciscus Frumwald 1 1

Wachtmeister
Lieuth[enant]

Johannes Peer 1 1

Proviantmeister Johannes Georgius Wittke 1 1

Waagenmeister Stanisla Laurenich 1 1

Feldscherer Christoph Finck 1 1

Führers
Zaharia Plazkovith 1 1

Vahsillie Vuczeta 1 1

Von der Cavallerie – Staabs-Partheyen

Ober Capitain qua
Obrist
Wachtmeister und
Commendant

Gavrillo Novakovith als
Rittmeister bey der
Compagnie

1

Popp Maxim Schivanovith 1 1

Quartiermeister Otto Fridericus Kopp 1 1

Adjutant Franciscus Zombory 1 1

Feldscherer Franciscus Titel 1 1

Profohs: Josephus Grosmann 1 1



Јелена Илић

306

In
fa

nt
er

ie
 C

om
pa

gn
ie

n

D
er

 E
ff

ec
ti

ve
 S

ta
nd

 b
es

te
he

t i
n

Sum[m]a Effective

de
s 

C
om

pl
et

en
S

ta
nd

s

dann Supernumerary

Hauptleuthe

Ober-lieutenants

Unter-lieutenants

Feldwebels

Fouriers

Corporalen

Spielleuthe

Fourierschützer

Gefreaydtres

Gemeine

Abgang

Sum[m]a

H
au

pt
m

an
n 

M
yh

ai
lo

 S
or

in
ka

1
C

on
st

an
ti

n
N

ic
ol

et
it

h
S

ta
m

a 
C

zo
la

ck
1

1
5

3
2

10
11

1
13

6
13

6
5

[d
et

o]
Jo

hs
im

 W
oi

no
vi

th
1

G
av

ri
ll

o
S

ch
im

ki
th

P
av

el
M

ar
ia

no
vi

th
1

1
5

3
2

10
11

1
13

6
13

6
5

[d
et

o]
T

ho
do

r 
K

al
lo

vi
th

1
A

nt
on

i
V

ah
si

ll
ov

it
h

O
st

oj
a 

Ty
ri

th
1

1
5

3
2

10
11

1
13

6
13

6
5

[d
et

o]
T

ho
m

as
 L

ud
w

ig
 M

ez
ge

r
1

P
av

el
N

ed
el

ko
vi

th
Ig

na
ti

 G
re

in
er

v[
on

]
M

is
le

ti
n

1
1

5
3

2
10

11
1

13
6

13
6

5

[d
et

o]
M

ar
ko

 M
il

os
av

le
vi

th
1

S
ig

is
m

un
du

s
M

ay
er

T
ho

do
r

M
ir

ko
vi

th
1

1
5

3
2

10
11

1
13

6
13

6
5

S
um

m
a

5
5

5
5

5
25

15
10

50
55

5
68

0
68

0
25

hi
er

vo
n 

se
yn

d 
de

n 
15

te
n 

Ju
ny

 m
it

de
r 

1t
en

 C
ol

on
ne

 a
bg

eg
an

ge
n

1
2

1
2

1
6

3
2

12
17

1
20

1

da
nn

 w
er

de
n 

de
n 

27
te

n 
di

to
 m

it
de

r 
2t

en
 C

ol
on

ne
 n

ac
hf

ol
ge

n
4

3
4

3
4

19
12

8
38

38
4

47
9

25

Z
us

am
en

5
5

5
5

5
25

15
10

50
55

5
68

0
68

0
25



Официри банатске земаљске милиције 1757. године

307

C
av

al
le

ri
e 

C
om

pa
gn

ie
n

D
er

 E
ff

ec
ti

ve
 S

ta
nd

 b
es

te
he

t i
n

S
um

m
a

E
ff

ec
ti

ve

de
s 

C
om

pl
et

en
S

ta
nd

es

Rittmeister

Lieutenants

Cornets

Wachtmeisters

Fouriers

Trompetner

Schmidts

Corporalen

Gemeine

A
bg

an
g

S
um

m
a

Mann

Pferd

Mann

Pferd

Mann

Pferd

O
be

r 
C

ap
it

ai
n 

G
av

ri
ll

o
N

ov
ak

ov
it

h
1

M
oy

se
s

M
ai

no
vi

th
M

yh
ai

lo
 D

ab
it

h
1

1
1

1
5

98
11

0
11

0
11

0
11

0

R
it

tm
ei

st
er

 S
av

a 
R

ak
it

ie
vi

th
1

S
ub

ot
ta

S
zu

bu
ni

e
G

eo
rg

 S
ak

o
1

1
1

1
5

98
11

0
11

0
11

0
11

0

[d
et

o]
G

eo
rg

y 
N

ov
ak

ov
it

h
1

M
yh

ai
lo

P
ai

ta
ko

vi
th

M
yh

ai
lo

P
ra

no
va

zk
y

1
1

1
5

98
10

9
10

9
1

1
11

0
11

0

[d
et

o]
M

at
hi

as
 S

pi
tz

1
P

et
er

Jo
vt

sc
hi

t
M

yh
ai

lo
S

ud
ar

sk
y

1
1

5
98

10
8

10
8

2
2

11
0

11
0

S
um

m
a

4
4

4
4

4
2

3
20

39
2

43
7

43
7

3
3

44
0

44
0

hi
nv

on
 s

ey
nd

 d
en

 1
5t

en
 J

un
y

m
it

 d
er

 1
te

n 
C

ol
on

[n
]e

ab
ge

ga
ng

en
4

4
4

4
4

2
3

20
39

2
43

7
43

7
44

0
44

0

da
nn

 w
er

de
n 

de
n 

27
te

n 
di

to
m

it
 d

er
 2

te
n 

C
ol

on
[n

]e
na

ch
fo

lg
en

S
um

m
a

4
4

4
4

4
2

3
20

39
2

43
7

43
7

44
0

44
0



Summarischer Extract

Sig[natum] Revisions Platz Mokrin, d[ato] 14ten Juny, [1]757.
L[ocum] S[igili] J: A: [?], Feld Kr[iegs] Com[mesa]r  
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Benanntlichen

bey den unter
14ten Juny

vorgenommenen
Revision ware der

Effective Stand

hinvon seyen den
15ten Juny mit der

1te Collone
ausmarchiert

dann werden den 27te
Juny mit der zweyten
Collone nachfolgen

Summa

Mann Pferd Mann Pferd Mann Pferd Mann Pferd

Vom Staab 14 5 6 4 8 1 14 5

Von der
Infanterie

705 201 504 705

d: Cavallerie 437 437 437 437 437 437

Summarum 1156 442 644 441 512 1 1156 442



Jelena Ilić

OFFICERS OF THE 1757 BANAT LAND MILITIA

Summary

From the abolishment of the Tisa-Moriš Military Frontier (1751), up until
the setting up of the Banat Military Frontier (1764), the Banat Land Militia
(Bannatische Land Miliz) was responsible for all ground military defence.
Members of the Militia, mainly men relocated from the demilitarised Tisa-Moriš
Military Frontier, were organized in eight companies. Six of these companies were
known as The Upper companies (located in the vilages: Velika Kikinda, Vranjevo,
Botosh, Idvor, Mokrin and Milenci), and the other two were called The Lower
Companies (in Potok and Okruglica). The documentation hereby enclosed, testifies
of the Banat Land Milition’s single war confrontation – the one against the Prussian
army in Silesia (Germany and Bohemia), in 1757 and 1758 respеctively (Third
Silesian War or Seven Year’s War). This report about the reorganisation of
companies and the systematisation of officers, was compiled on July 5th 1757,
after the companies already marched out into the war zone, on June 15th and 27th.
The data in this report allow for an insight into the process of reorganisation, the
constitution and aptitude of the companies, as well as background knowledge of
certain officers, half of whom served in the Tisa-Moriš Military Frontier ten years
before. The officers and the menpower to fight in the war, were extracted from the
eight existing companies and allocated into nine newfound companies. The
following increase of number of companies to seventeen in total, led to a lack of
officers. So as to increase the number of officers, the following procedure was
adopted: firstly, the officers with appropriate ranks were given posts; secondly,
posts went to those who were given promotion, or to those whose status was
changed from ,,aggregirt‘’ to the ,,würkliche‘’; and finally, posts were given to the
two newly-appointed officers. Due to the lack of available officers, Banat was
mainly left with officers unfit for warfare due to age and health reasons. In the end,
30 officers were sent with the nine companies to the warzone, while the remaining
eight companies stayed in Banat, with two thirds of the manpower and 26 officers.
According to the report, two lines of soldiers marching out from Banat held 1156
men: 705 men allocated in the infantry company, and 437 in the cavalry.

Key Words: Banat, 1757, Banat Land Militia, Upper and Lower Companies,
Third Silesian War, Seven Year’s War (1757-1763), officers.

Чланак примљен: 04. 05. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Александра ВУЛЕТИЋ
Историјски институт
Београд

СТАНОВНИЦИ ШАПЦА 1819. ГОДИНЕ*

Апстракт: У раду је презентован попис становника Шапца из 1819.
године који се чува у Архиву Србије у Фонду Кнежева канцеларија. Овај документ
представља један од најранијих извора за демографску историју Шапца у 19. веку
и стога је значајан за проучавање не само историје становништва Шапца, већ и
градског становништва у Србији 19. века. 

Кључне речи: становништво, демографија, попис, порез.

Занимање за историју становништва Србије у 19. веку изазвало је
и интересовање за објављивање историјских извора који садрже демографске
податке из тог периода. Међу овим изворима највише  су публиковане
пописне књиге из 1862/63. године, као и спискови пореских обвезника
(тефтери) који углавном потичу из четврте деценије претпрошлог столећа. 

Међу публикованим изворима за демографску историју налазе се
и они који се односе на становништво Шапца. Бранко Перуничић је још
1967. године објавио попис становника ове вароши из 1862. године
(Попис житеља и њихове имовине у Шапцу 1862. године, Годишњак
Историјског архива у Шапцу, IV (1967), 255-336 и V (1967), 233-348).
Виолета Нешковић је 2003. године објавила попис пореских обвезника
из 1835. године (Тефтер пореских глава у вароши Шабац 1835. Порез
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* Рад je настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Од универзалних царстава ка националним државама.
Друштвене и политичке промене у Србији и на Балкану (Ев. бр. 177030).

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 311-323
MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 311-323

УДК : 314.1(497.11)"1819"(093)



митровскиј, Museum. Годишњак Народног музеја у Шапцу, бр. 4 (2003),
245-272). Занимљив је и пажње вредан покушај Владимира Стојанчевића
да на основу Протокола Шабачког магистрата реконструише становништво
Шапца за време Првог устанка (О становништву и грађанима Шапца у
време Првог устанка, Годишњак Историјског архива у Шапцу, VIII (1970),
347-370).

Описаније кућа и фамилија у вароши Шабачкој за [1]819.то лето
прегледато 12. априла [1]819. је један од првих спискова становника
Шапца из 19. века. Oвај документ се налази у саставу Фонда Кнежева
канцеларија у Архиву Србије, бр. XXXVII-32. Оригинал документа садржи
четири листа, а према архивистичкој забелешци на засебном листу, списак
су сачинили Симо [Михајловић] Сломо и Јово Миоковић и послали га
Јеврему Обреновићу у Београд. Јеврем Обреновић је у то време био кнез
Шабачке нахије, Симо Сломо варошки кнез, а Јован Миоковић секретар
Јеврема Обреновића.1 С обзиром на то да је, као и већина сличних спискова
становништва, настао  у циљу евидентирања пореских обвезника, овај
документ садржи попис становника Шапца који су подлегали плаћању пореза.

Спискови пореских обвезника су од завршетка Другог српског
устанка састављани по кнежинама и нахијама, а потом су слати кнезу и
Народној канцеларији. У пролеће 1818. године нахијске и кнежинске
старешине добиле су задатак да саставе спискове у којима ће број домова
и број харачких лица бити назначен за свако насељено место. Иста
процедура поновљена је и у пролеће 1819. године. На основу добијених
спискова састављан је уписни или пописни протокол. Ове протоколе, који
садрже имена свих села и вароши у Србији са бројем домова и харачких
глава, објавио је Мита Петровић у делу Финансије и установе обновљене
Србије до 1842. За све нахије је наведен број домова и број харачких глава,
изузев за Шабачку, за коју је наведен само број домова. Разлог томе била
је чињеница да Шабачка нахија све до 1829. године харач није плаћала
Београдском, већ Босанском пашалуку.2

Из поменутих протокола видимо да је Шабац 1818. године имао
186 домова.3 Занимљиво је да Мита Петровић у протоколу за 1819. годину

Александра Вулетић
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1 Владимир Стојанчевић, Шабац и Шабачка нахија за време владе кнеза Милоша
1815 – 1839. у: Шабац у прошлости, II, Београд 1980, 91-92; Даница Дојчиловић,
Јеврем Обреновић 1790-1856, Годишњак Историјског архива у Шапцу 22 (1988),
189-197, 264. 
2 Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842, II, Београд
1898, 446.
3 Исто, 477.



не наводи Шабац, иако су наведена сва остала места у саставу Посавске
нахије. Тај податак – број домова у Шапцу, садржан је у поменутом
попису из 1819. године. 

Податке из овог документа у литератури су већ користили Михаило
Гавриловић и Даница Милић, који су у својим радовима навели број кућа
и породица у Шапцу 1819. године.4 Међутим, попис становника Шапца из
1819. године значајан је и за осветљавање других аспеката демографске
структуре Шапца крајем друге деценије 19. века. Анализа имена и
презимена шабачких житеља осветљава и социјалну структуру вароши,
као и миграциона кретања тога времена. Нешто мање од половине ста -
новника у овом списку има породично презиме; међу њима су и
презимена која се појављују и у каснијим списковима становника Шапца,
као и другим историјским изворима – Нинић, Тркић, Топузовић,
Романовић итд. Остали житељи Шапца су уз своја имена као атрибутив
имали занате којима су се бавили или надимке (презимена) изведене по
месту порекла. Тако је за скоро четвртину Шапчана наведено њихово
занимање – сапунџија, терзија, абаџија итд. Најбројније су биле екмегџије –
њих седморица, потом чаругџије, којих је било шест, туфегџије – пет и
тд. Занимљив је и увид у надимке (презимена) који су указивали на место
порекла. Тако је, на пример, уз имена шесторице Шапчана писало –
Бугарин5, четворице – Сремац, а укупно десеторица становника Шапца
пореклом су били из Јадра и Лознице. Учесталост наведених надимака,
односно презимена изведених из места порекла, говори о миграционим
струјама које су почетком 19. века биле усмерене ка Шапцу. Поред ових,
забележени су и надимици Зворничанин (три пута), Сарајлија, Мостарлија,
Ерцеговац, Прекодринац, као и она која указују на дошљаке из околних
села – Накучанац, Кривајац, Маовац и сл. 

Занимљиво је и поређење пописа шабачких житеља из 1819. са
подацима које о становништву Шапца из времена Првог устанка пружа
Протокол Шабачког магистрата6 као и Тефтер из 1835. године. Поређењем
ових извора видимо да се поједине личности помињу у два, а неке и у сва
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4 Михаило Гавриловић, Милош Обреновић, II, Београд 1909, 254;  Даница Милић,
Један век привредне историје Шапца (1815 – 1914) у: Шабац у прошлости, III,
Шабац 1980, 8.
5 Термин Бугарин се у то време односио на досељенике из области Османског
царства, од којих је највећи део био из данашње јужне Србије и Македоније. 
6 Поред помињаног рада Владимира Стојанчевића треба видети и најновије
издање Протокола: Протокол и Регистар Шабачког магистрата од 1808. до
1812. године, приредио Радомир Ј. Поповић, Београд 2010.



три пописа. Такође, неки поједици који се 1819. године појављују као
грађани Шапца у време Првог устанка су се водили као становници неких
других места. Пажљивим ишчитавањем и поређењем ових пописа могуће
је, дакле, у великој мери реконструисати миграциона кретања и формирање
становништва Шапца током прве половине 19. века. 

Документ је приређен у складу са савременим правописом и
ортографијом. Реч число замењена је речју број. Професионална припадност,
која је у великом броју случајева наведена уместо презимена, писана је
малим почетним словом. Слово ћ је у неколико примера транскрибовано
као ђ (дунћер - дунђер). Слово ч на крају презимена транскрибовано је
као ћ (Митрович – Митровић). Слово е на почетку речи транскрибовано је
као је (Ешкерчић – Јешкерчић). Слово щ транскрибоано је као шт (щап
– штап). У речима калпакџија, туфекџија, екмекџија и сл. извршили смо
једначење сугласника по звучности: калпакџија – калпагџија; туфекџија –
туфегџија, екмекџија – екмегџија. Реч тувекџија такође је транскрибована
као туфегџија. Уместо ознаке detto која се користи за понављање речи,
унета је одговарајућа реч у угластим заградамa.

У текст нису унети збирови породица које је писар бележио на
крају сваке странице, пошто се на крају документа појављује њихов
укупни збир (сума фамилија). 

Описаније кућа и фамилија у вароши Шабачкој за [1]819-то лето, 

прегледато 12. априла [1]819.
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Број кућа Име домаћина Име укућанина Број фамилија

Симо Сломо 1

Никола Реновац -

Паво сапунџија 1

Тодор Капица -

5. Мали Богдан 1

+ Господарев конак -

Танацко Бугарин 1

Панто абаџија 1

Поп Ријо 1

10. Тома Зворничанин 1
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Број кућа Име домаћина Име укућанина Број фамилија

Синђа удовица {Станиша Лозничанин 1

Стајка удовица {Милко Бугарин 1

Јевта Чотра {Паво чаругџија 2

Гаја Брдар 1

15.          + Јована удовица -

Јован Накарица 1

Сава Дугачки 1

Крста Белић 1

Алекса Нинић 1

20. Мато терзија 1

Давид Витомировић {Мићо Цакар 2

Сава калпагџија 1

Јован Романовић 1

Цветин туфегџија 1

25. Јован Кулаш 1

Тешо владичин {Димитрија Београдлија 2
Јова Михић и
Никола Топал 

ортаци у кући 2

Исаило ћурчија {Новак Савић 2

Теодор Шупљи Штап 1

30. Максим Сремац 1

Никола колар 1

Јован Џонлић 1

Новак Роб 1

Гајо екмегџија -

35. Митар Табанац 1

Тома Петраш 1

Манојло Еро 1

Марко Бабић -

Дамјан екмегџија 1

40. Малур екмегџија 1

Драгић и Зарија, браћа 1

Никола Коврљ -

{ }
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Број кућа Име домаћина Име укућанина Број фамилија

Станиша Матић 1

Јован Поповић 1

45. Илија Трифуновић 1

Јован Ашковић 1

Јован Вековић 1

Остоја Митровић 1

Стефан Поповић 1

50. Васо Сремац 1

Марко Сремац 1
Танацко, удовичин
син, нежењен

-

Јован Гога 1

Митар Јадранин 1

55. + Јела удовица -

+ Аница удовица -

Спасоје Бабић 1

+
Вујадин Чолић, вођа
своје слепе жене

-

Милутин Грујић -

60. Јован Петровић 1
Мирко Адамовић,
чаругџија

-

Илија Влауца 1

Васо Сремац 1

+ Баба Стана, удовица -

65. Лазо чаругџија 1

+ Јока удовица -

Мићо Мутапџић 1

Милован рабаџија 1

+ Милица удовица -

70. + Мила удовица -

+ Спасенија удовица {Дамјан Јовановић 1 [дописано ]
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Број кућа Име домаћина Име укућанина Број фамилија

Иван бирташ 1

Андрија ћата 1

+ Ружица удовица 1

75. + Љубица удовица 1 [прецртано]

Крста Прекодринац -

Максим ћурчија 1
Тома Тинтилин и
Јанко Чола

ортаци у кући 2

+ Живана удовица -

80. Поп Симо 1

Лазо кујунџија 1

Живко бардагџија

у кућама господаревим 4
Илија Недељковић и
Стефан Георгијевић

Јован Миоковић

85. Ненад Тркић
Тешо Лигановић
Величко Бугарин

3

Новак Шобић 1

Стефан Јадранин 1

Ђуко Јадранин 1

Алимпије Јадранин
Петар, његов слуга,
ожењен

2

90.
Јован Крајинић
Марко [Крајинић]

ортаци на једном плацу
и браћа у две кућице

2

Станоје Шоша 1

Јован Тркић {Паво Радомировић 2

+ Милица удовица -

Стефан Чарко 1

95. + Ружа удовица -

+ Станка удовица {Крста Симић 1

+ Конак архиепископски -

+ Стајка удовица -

}

}
}

}

}
{

{

{

{
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Број кућа Име домаћина Име укућанина Број фамилија

Стефан туфегџија 1

100. Илија Маовац 1

Јован кујунџија 1

Цвија Лозничанин 1

Пајо Јовановић 1

+ Стајка удовица -

105. Андрија колар 1

Трифун Јадранин {Стефан екмегџија 2

Марко Бјељинац 1

Лазар Кушак {Илија Станић 2

Јоксо Кривајац {Милан Гога 2

110. Милисав екмегџија -

Јован Ногић 1

Марко Аџин синовац 1

Зарија Симић {Глишо Попов 1

Симо налбанта -

115. Живко Матић 1

+ Стана удовица -

Живан Гашић 1

+
Дмитра удовица /
протиница

-

Никола и Мила,
ортаци у кући

2

120. Марко Брко, туфегџија 1

Рако Шпанић 1

Георгија чаругџија 1

+ Марија удовица -

Бојо Антонић {Јанко Ромић 2

125. Јован Остојић 1

Петар кујунџија 1

+ Марија удовица -
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Број кућа Име домаћина Име укућанина Број фамилија

Димитриј Џимо 1

+ Школски дом 1

130. Милица удовица -

Петронија Шкодра 1

Мића Јешкерчић 1

Митар Посечењак 1

Каралазиница удовица {Мијаило Ђошин 1

135. Павле Лозница 1

Анђа удовица {Георгиј Бугарин 1

Димитриј Андесилић {Стефан Плеан 2
Милован кујунџија
Госпава удовица

ортаци у кући 1

Јован Куртеш 1

140. + Даница удовица -

Паво Лозничанин 1

Ранко Топузовић 1

Димитриј Рашић {Јефта туфегџија 2

Георгиј Леонтић 1

145. Петар Благојевић 1

Симо Јегуља 1

+ Јован Каончевић -

Радојко и Мијаило – 
ортаци у кући

2

Милован Јарић 1

150. Паво Рекалија 1

Ристо Кнегинић 1

Марко Цинцар 1

Паво Ера
{Иван слуга његов,
ожењен

2

Илија Марковић 1

155. Бајо Филиповић
Панто Бабић

ортаци у кући 2

{ }

{ }
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7 У Тефтеру из 1835. помиње се Лођин Банковић, в. В. Нешковић, нав. дело, 255.

Број кућа Име домаћина Име укућанина Број фамилија

Јованка удовица {Лођин7 с оцем 1

Јован Ваљевац 1

Јоцо Миличанац 1

Мина екмегџија -

160. Јанко ковач 1

Стефан Бугарин 1

Васо чаругџија -

Живан Нишевић 1

+ Ружица удовица -

165. Сава туфегџија 1

Радосав терзија 1

Мића дунђер 1

Лука ћурчија 1

Весо дунђер -

170. Стефан Симић 1

Јоксим сарач -

Живко калпагџија 1

Илија.. Поп Невоља 1

Петар колар -

175. + Дока удовица -

Арсо Петровић 1

Живан Гусак 1

Стефан Уљез 1

Станко механџија -

180. Илија Бугарин 1

Никола Нишевић -

Јеремија екмегџија
{седи у Београду а жена
овди

1

Марко Спирта 1
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Број кућа Име домаћина Име укућанина Број фамилија

Петар колар 1

185. Аксентије Плавшић 1

Петар ковач 1

Паун ковач 1

Маринко ковач 1

Симо Степановић 1

190. Драгојло Андрић 1

+ Роса удовица -

Димитриј Накучанац
Живко [Накучанац]

ортаци у кући 1

Ранко Баталажанин 1

Вид кујунџија 1

195. Коста Жвакић 1

+ Марија удовица -
Глишо Поповић
Јован Ерцеговац

у кући Радомировића 2

Грујо Јовановић

Тома Лигановић {Ристо Сарајлија 2

200. Стефан, кнез варошки -

Паунко ковач 1

Јован Лигановић {у кући Штитарчевој 1

Стефан Зворничанин {Никола Папазоглија 1

Милосав Трифуновић 1

205. Ђено Реновчев 1

Максим чаругџија 1

+
Марија, удовица
Трифунова

-

Јованче мезулџија {Панто 2

Поп Јанко и
Никола Јагула

ортаци у кући 2

210. Мића Тркић 2

+ Марија Лукина -

{

{

}

}

{ }



Александра Вулетић

322

Број кућа Име домаћина Име укућанина Број фамилија

Дамјан Јевтић 1
Софија, удовица
Тодорова

-

Панто Романовић {Крста Станчевић 2

215. Ђорђиц Јанковић 1

Мито папуџија 1

Петар Лозница {Филип Зворничанин 2
Јанко Румба
Макивија

ортаци у кући 2

Јевто Поповић -

Илија Мостарлија 1

221. Јелена Николина -

Сума фамилија 201

{ }
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INHABITANTS OF ŠABAC IN 1819.

Summary

The article presents a list of inhabitants of the town of Šabac in 1819.
It was created by local civil servants and consigned to Jevrem Obrenović, a
head of the Šabac county. Like similar lists from the same period, it contains
only the names of the tax payers. Along with the number of households in
Šabac in 1819, the list provides information about social and professional
structure of the town, as well as information about migration flows to the town.
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ТУРСКА ПИСМА КНЕГИЊИ ЉУБИЦИ*

Апстракт: У раду су објављена два турска писма кнегињи Љубици која
доприносе расветљавању значаја кнегиње и њеног утицаја на кнеза Милоша у
решавању одређених личних питања локалних Турака.

Кључне речи: кнегиња Љубица, кнез Милош, Турци, приватна преписка.

Живот и рад жена српских владара 19. века, па тако и кнегиње
Љубице, супруге кнеза Милоша Обреновића, слабо је проучаван у
домаћој историографији. Овоме свакако доприноси и чињеница да је
архива династије Обреновић страдала после 1903. године, те разасута по
разним архивама у земљи и иностранству као и у појединим приватним
збиркама, већ дуже време не представља јединствену целину. Животу
кнегиње Љубице, као неспорно једнoj од омиљених српских „владарки“,
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посвећена је донекле већа пажња.1 Иако је акценат углавном стављан на
њену улогу мајке и супруге српског књаза као и на сам њен однос са
Милошем, обрађивана је и њена улога на политичкој сцени Србије тога
доба, понајвише у вези са догађајима око Милетине буне 1835. године,
али и касније, у време Првог намесништва и прве владавине кнеза Михаила.
Ипак, о њеном односу са, у то време још увек владајућим Турцима, као и
о њиховој узајамној преписци која је несумњиво постојала, готово и да
нема помена. У Збирци Јоце Вујића, у Универзитетској библиотеци, бр.
1802, постоји један попис под насловом: „Архива књаза Милоша, књаза
Михаила, блаженопочившег књаза Милана и блаженопочивше кнегиње
Љубице“, а под једном ставком стоји „Писма турска на књагињу Љубицу“.
Ниједно писмо није сачувано.2 Ипак, у Архиву Србије, u фонду Књажеска
канцеларија – КК – (1815-1839), у збирци Турци са стране кнезу Милошу,
пронашли смо неколико писама насловљених на кнегињу у којима се,
поред пријатељских поздрава, углавном налазе молбе кнегињи за поједине
личне услуге као и молбе да изврши утицај на супруга по одређеним
питањима. Наиме, познато је да су се Турци Милошу обраћали као nüfuz
sahibi3, личности која има утицај код београдског везира у пословима који
се тичу и Турака находећих у Србији, њихових намештења итд., те су се,
осим Милошу лично, обраћали и његовој супрузи која је, иако не увек у
хармоничним односима са мужем, несумњиво имала одређени утицај на
њега. Овде прилажемо два таква писма. Прво је послато од стране
извесног Сулејман-паше и тиче се управо промене његовог намештења у
Србији док је друго послала госпођа Хатиџа, жена Хусејин-паше, београдског
а касније и видинског везира код којих је Љубица, заједно са сином
Михаилом и Јевремом Обреновићем била у приватној посети августа
1834. године у Видину. Одатле и лична нота и присност исказана у писму
као примеру приватне коресподенције две жене приближнога ранга. Оба
писма, између осталог, садрже и молбе кнегињи да извржи утицај на
књаза у решавању одређених питања.
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годину, Београд 1909. 
2 Р. Љушић, нав. дело, 9.
3 Утицајна особа.



Транскрипција:

I

Hüve

[1] ‘İzzetlû şevketlû hakikatlû Hanım hazretleri,

[2] B‘ad-el-kelâm inhâ olunur ki: tarâf-ı ahvâlimden su’âl olunur ise bi-hamdi
lillah-ı teâla târih-i varakamız tahrîrine gelinceye kadar vücûdum sıhhat ü
‘âfiyet üzere [3] mevcûd bilesiz mukaddem hatunumuz tarâfına tahrîr
buyurdunuz ki: cümle umûr-i husûsâtlarınıza mukayyed oluruz deyü tahrîr
eylediğinde ziyâde memnûn ve mesrûr [4] oldum. Allahü teâla evlâdlarınızın
ömrüne berekât kerem eyleye. Amîn. Kaldıki sizlere dahi ziyâde ricâ ederim.
Hâtırım için bana sen de ricâ edesin de. [5] Beni bu tarâftan ne güne kal‘a beni
bulursa bilsin beni bu taraftan halâs eylesiz. Zîrâ birkaç mâhtanberi âsitânede
bir nişân aldım. Evlâdlarına [6] yaş için olsun. Benim bir kal‘amı bakasına
ziyâde ricâ ederim. Sana küçük beylere mahsûs selâmlar olunur hâtırlarını su’âl
ederim. Bu husûsta [7] cenâblarınızda pederiniz bey hazretlerine bizim için
ricâ edesiz. Göreyim sizi bi-hamdi teâla kâr vukû‘ile bizleri hâtırdan devr
etmeyesiz. Yazdı: 
Hasan ez Süleyman Paşa

14 Muharrem 1252. Mühür: Abduhu Hasan Süleyman

Превод:

I

У име Бога!

Њеној екселенцији, уваженој, узвишеној и честитој Госпођи,

Пише се: Ако се питате како сам, хвала Свевишњем Богу, у тренутку у
коме пишем ову ’артију у здрављу сам, да знате. Раније сте изволели писати
нашој кадуни рекавши да сте посвећени свим нашим личним пословима

Турска писма кнегињи Љубици

327



због чега сам био веома срећан и задовољан. Нека Свевишњи Бог подари
Вашој деци сваку срећу и благостање. Ипак, још нешто вас молим а тако
и ти исто моли мене. Нека зна каква ће ме тврђава снаћи. Ви да ме
избавите одавде јер сам пре неколико месеци добио нишан у престоници.
На здравље вашој деци, нека погледа неку тврђаву за мене, веома Вас
молим. Тебе и младе кнежевиће посебно поздрављам и питам за њихово
здравље. По овом питању, молите за нас Његову екселенцију, Вашег
господина оца.4 Да Вас видим. Када (писмо) са Божјом помоћу стигне,
немојте нас заборавити. Написао:
Хасан Сулејман-паша 18. април/1. мај 1836.

Печат: Роб Божји Хасан Сулејман

Транскрипција:

I

Hüve

[1] Rütbetlû muhabbetlû hakîkatlû dost-ı vefâşi‘ârım büyük kadın cenâbları,

[2] Taraf-ı meveddetkârilerine derkâr olan meyl ü muhabbet ve hukûk-ı
kadîmemiz iktizâsı sağlık haberlerine intizâr üzere iken veliyy-i ni‘met devletlû
efendimizin [3] dâr-ı bekâya irtihâl eylediği cenâbınıza dahi ziyâdesiyle mûcib-
i keder olarak teselli-i hâtırımıza ve kerîmelerimin nikâh olduklarından haz
ederek [4] tebriğine dâ’ir ve sa‘âdetlû Hâci Mustafa Ağanın iktizâsı olduğundan
taraf-ı dost-ânelerine gönderilmesi iltimâsına mütedâ’ir göndermiş olduğunuz
muhabbet-nâme-i [5] dost-âneniz vâsıl olup sıhhat ü ‘âfiyet hayrınızdan ve bizi
unutmayıp teselli-i hâtırımıza ve kerîmelerimin nikâhlarına olan rağbetlerinden
[6] mahzûziyet-i vefîremiz hâsıl olmuşdur. Hemîşe müstedâm olasınız.
Мüşarün-ileyh efendimizin irtihâlı cümlemize keder ü melâl olmuştur. Ancak emr-i
Hakk böyle imiş. [7] Rızâdan gayri çâremiz yoktur. Ve bimennihi Te‘âla bizlere
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sabırlar ve bâkîlere ve sâdık vefâdâr dostlarımıza ömürler versin. Amîn.
Мüşarün-ileyh efendimizin [8] Rûm ili kazâ`larında ve sâ’ir mahallerde alacağı
var ise de borcu dahi külliyetlû alacakların tahsîline bir sûret vermek için [9]
devletlû Abdürrahman Bey Efendi oğlum İstanbul’a gitmiştir. Bu defa gelip
Berkofça’ya gitmiş olmakla Abdürrahman Bey Efendi oğlumun hasreti bir
taraftan el-ân [10] alacaklar bir sûret bulmadığından borçluların akçe
mutâlebesiyle vermekte oldukları sıkıntı bir taraftan tarafımıza geri olmakta
olarak [11] bunlardan başka şükürler olsun gayri kederimiz olmadığı
vâsılındanberü dostumuz olub bizleri sevdiğiniz ma‘lumum idi. Bu defa böyle
muhabbet-nâmeniz ile [12] teselli-i hâtır etmenizden sâdık ve hakîkatlû
dostumuz olduğunuz anlaşıldığı beyân ve hâtırınıza merâ‘aten matlûbunuz üzere
mûmâ-ileyh Hâcı Mustafa Ağa [13] taraf-ı dost-ânenize gönderilmeyi çok
eğlendirilmeyüb yine bu tarafa i‘âdesine sa‘y ü dikkat eylemeleri me’mûliyle
su’âl-ı hâtır-ı dost-âneleri [14] zımnında rakîme-i muhabbet tahrîr ve Hâcı
Mustafa Ağa ile ba‘s u tesyîr kılınmıştır. Bihavlihi Te‘âla lede ekmel-el-vürûd
bundan böyle dahi kalb-i dost-ânelerinden [15] çıkarmayub gelir oldukça sıhhat
u ‘âfiyet haberleriniz ile tarafımızı şâd eylemeniz me’mûl-i muhibb-ânemdir.
El-ma‘lûm Hatice Hanım celîle Hüseyin Paşa vâli-il-Rûm ili sabıkân sakîne-i
Pazarcık
Mühür: Hatice Hanım
Fi gürre Cemâzi-yel-evvel 1252.

II

[1] Bu tarafta devletlû Ahmed Bey efendi oğlum selâm-i dost-ânenizden pek
[2] hazz ettiler. Hâtırınızı su’âl ederler ve Abdurrahman Bey Efendi [3] oğluma
selâmınızı âsitâneye yazdım. Ve Mehmed Bey Efendi [4] Rûm ili vâlîsi devletlû
veliyy-ün-niam Efendimizin kerîmesine nikâh olub [5] Manastırdadır. Ve bu
taraftan kerîmelerim hanımlar ve gelin hanımlar [6] cümlesi sıhhata olub
selâmınız hazz ettiler ve cümlesi [7] hâtırınızı su’âl ederler. Hatice.

III

[1] Abdurrahman Bey Efendi oğlum Der-i aliyyeden geldi ve Berkofça [2] voyvodası
olub Berkofça’ya gitmiştir. Mahsûs-ı hâtır-ı dost-ânenizi su’âl eder. Hatice.

IV

[1] Ol tarafta kayınınız rütbetlû Evrem Beyin haremi ve kızlarının hâtırları [2]
su’âl olunur ve karşıdan kızlarınız tarafınıza gelmişler ve tarafımıza selâm
[3]göndermişler. Hazz ettim sağ olsunlar. Biz dahi hâtırların su’âl ederiz [4]
haber gönderesiz.
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V

[1] Benim muhabbetlû hakîkatlû ulû dostum büyük kadın cenâbları [2] Mûmâ-ileyh
hâcı Mustafa Ağanın takrîrinden ma‘lûm-ı dost-âneleri olduğu vechile [3]
Beline ve kurûbuna merhûm efendimiz vaktinden kalmış hâsılât herkes [4] ise
ahz u tahsîl ve akçesinin mûmâ-ileyh Hâcı Mustafa Ağa ile tarafımıza [5]
gönderilmesi husûsu bu defa devletlû Ahmed Bey oğlum tarafından haşmetlû
[6] Miloş Bey dostumuz tarafına yazılmıştır. Cenâbınız dahi husûs-i mezkûre
[7] himmet eylemeniz hâssaten me’mûl-i dost-ânemizdir.

Превод:

I

У име Бога!

Њеној екселенцији, мојој драгој, искреној и оданој пријатељици, Великој
Госпођи,

Док чекамо вести о Вашем здрављу, сходно старом обичају и јасној
наклоности и привржености Вашој пријатељској страни, пристигло је
Ваше пријатељско писмо које сте нам послали и у коме сте нам упутили
речи утехе и изразили велику жалост због тога што се наш честити
ефендија доброчинитељ преселио на онај свет; у коме сте нам упутили
честитку, срећни због венчања мојих кћери и где сте, такође, изнели захтев
да Вам се пошаље благословени хаџи Мустафа-ага, пошто Вам је потребан,
a велику радост нам је причинило и то што сте у добром здрављу и
расположењу, што нас нисте заборавили и што сте нас утешили и упутили
жеље за венчање мојих кћери. Да нам дуго поживите. Смрт поменутог
ефендије свима нам је причинила жалост и тугу. Таква је била Божја воља.
Против ње не можемо. Господ нека нам подари стрпљење, и дуг живот
онима који су остали као и нашим верним пријатељима. Амин! Мој син,
честити Абдурахман-бег отишао је у Истанбул како би се сакупила сва
потраживања нашег поменутог господина, уколико их има у румелијским
кадилуцима и другим местима, као и уколико има личних дуговања. Сада
се вратио и како је отишао у Берковицу, осим неспокоја мога сина
Абдурахман-бег ефендије што није пронашао начин да поврати тренутна
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дуговања јер су дужници на муци да наплате своја потраживања те да на тај
начин нама врате, других брига, хвала Богу, немамо. Од када сте дошли,
постали сте нам пријатељ и Ваша наклоност ми је позната. Сада је, са овим
Вашим пријатељским писмом којим сте нас утешили, јасно да сте нам
прави и веран пријатељ и како Вам је на Ваш захтев, а водећи рачуна о
Вашем здрављу, послат поменути хаџи Мустафа-ага, у нади да ћете се
постарати да се он тамо много не бави и да се овамо врати, и питајући за
Ваше пријатељско здравље, написано је ово пријатељско писмо и послато
по Xаџи Мустафа-аги. Када оно с Божјом помоћу буде приспело, наша је
пријатељска нада да нас нећете удаљити од свог пријатељског срца, и да
ћете нас обрадовати вестима да сте у добром здрављу и расположењу. 

Потпис: Хатиџа, госпођа славног Хусејин-паше, бившег румелијског
валије, у Пазарџику. 

2/14. август 1836.
Печат: Хатиџа ханума

II

Мој син, цењени Ахмед-бег ефендија, веома се обрадовао Вашим прија -
тељским поздравима и питао је за Ваше здравље. Моме сину Абдурахман-
бег ефендији сам писала и пренела Ваше поздраве у престоницу, а цењени
Мехмед-бег ефендија оженио се кћерком нашег високопоштованог
господина доброчинитеља, румелијског валије и налази се у Битољу. И
моје кћерке и госпође снахе, све заједно су добро и здраво, веома су се
обрадовале Вашим поздравима и све питају за Ваше здравље. 
Хатиџа

III

Мој син Абдурахман-бег ефендија вратио се са Порте и поставши
берковачки војвода, отишао је у Берковицу. Посебно пита за Вашу
пријатељску страну.
Хатиџа

IV

Овде се распитују и за здравље госпође као и кћери вашег високопо -
штованог девера, господина Јеврема, а са оне стране Вама су пристигле
и Ваше кћерке и послале нам поздраве. Много су ме обрадовале, нек’ су
живе и здраве. Пренесите им да се и ми распитујемо за њих.
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V

Мојој драгој, искреној и великој пријатељици, Великој Госпођи,
Како је по изјави хаџи Мустафа-аге познато њихово пријатељство, овога
пута је мој син, цењени Ахмед-бег, писао нашем пријатељу, његовој
екселенцији господину Милошу по питању потражње и прикупљања
прихода преосталих из времена нашег покојног господина у Бијељини и
околини, као и по питању слања прикупљеног новца нашој страни по
поменутом хаџи Мустафа-аги. Посебно се надамо да ће се и Ваша
пријатељска страна заузети у реченој ствари.
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Mirjana Marinković

Jovana Šaljić

TURKISH LETTERS TO PRINCESS LJUBICA

Summary

The 19th century Serbian rulers wifes life and work, including the
Princess Ljubica, wife of Prince Miloš Obrenović, was poorly studied in the
national historiography. Obrenović dynasty archive was destroyed after the
1903rd year and scattered in various archives in the country and abroad as well
as in some private collections, it does not represent a single unit for a long
period now. However, in the Serbian Archive, the Prince’s office fund, in the
collection Turks with the Prince Miloš, we found several turkish letters addressed
to the princess that include, among friendly greetings, requests to the Princess for
certain personal services as well as the applications to influence her husband on
certain issues. The local Turks, in addition to Miloš in person, also addressed to
his wife who, although not always in harmony with her husband, undoubtedly
had some impact on him. Here we enclose two such letters.

Key Words: Princess Ljubica, Prince Miloš, Turks, private letters.

Чланак примљен: 10. 05. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Радомир Ј. ПОПОВИЋ
Историјски институт
Београд

ДВЕ БЕЛЕШКЕ ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 

О РУСКИМ КОНЗУЛИМА У СРБИЈИ 

ДАНИЛЕВСКОМ И ЛЕВШИНУ*

Апстракт: У белешкама Илије Гарашанина, које се налазе у заоставштини
Лазара Арсенијевића Баталаке, описани су Гарашанинови контакти са руским
конзулима у Србији, Данилевским (1843-1849) и Левшином (1849-1851). Писане
са кратке временске дистанце, Гарашанинове белешке, осветљавају позадину
односа српских званичника са руским дипломатским представницима у Србији.
Према Гарашаниновом мишљењу, препрека међусобним добрим односима, били
су управо руски конзули, који су се круто и бирократски односили према српским
званичницима, посебно према Гарашанину.

Кључне речи: Илија Гарашанин, руски конзули, Данилевски, Левшин,
Русија, Србија, Лазар Арсенијевић Баталака.

У рукописној заоставштини Лазара Арсенијевића Баталаке у
Архиву САНУ у Београду 7130/а 1, 2 похрањене су две непотписане и
недатиране белешке Илије Гарашанина о руским конзулима у Србији Г. И.
Данилевском (1843-1849) и Дмитрију Сергејевичу Левшину (1849-1851).
Гарашаниново ауторство утврдили смо на основу рукописа. Aнализом
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Европа и Срби (1804-1918): Подстицаји и искушења
европске Модерне (Ев. бр. 177031).

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 337-347
MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 337-347
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текста могуће је утврдити terminus post quem, а то је 1853. година, будући
да се у тексту помиње цариградска мисија руског дипломате Меншикова,
која је била на почетку 1853. године. Утисак је, ипак, да су белешке
настале шездесетих година. Остаје отворено питање како и због чега су
Гарашанинове белешке завршиле у Баталакиној заоставштини. 

О руској политици према Србији за време владавине уставобрани -
теља у нашој историографији не постоји ниједна студија и о томе се
посредно може сазнати из дела Драгослава Страњаковића, Војислава
Вучковића, Чедомира Антића, Љубодрага Ристића и других историчара.1

Од руских историчара, поред незаобилазног дела Нила Попова2, о руско-
српским односима средином 19. века писали су и Константин Никифоров,
Елена Кудрјавцева, Људмила Кузмичева и други руски историчари.3

Однос руске владе, па самим тим и руских конзула у Србији,
према Илији Гарашанину имао је две различите фазе. У првој, за време
владавине кнеза Александра Карађорђевића (1842-1858), Гарашанин је
због веза са пољском емиграцијом сматран на почетку педесетих година
19. века руским противником, због чега је инсистирањем Русије смењен
са места председника владе и министра иностраних дела 1853. године.
Међутим, средином шездестих година, Гарашанин је уживао потпуно
поверење руских званичних кругова. 

Гарашанинове белешке писане су у трећем лицу, предвуковском
азбуком. Рукопис је приређен према уобичајеним правилима: спроведена
је транскрипција текста и прилагођавање важећем правопису и интерпункцији.
Сва подвлачења у тексту су Гарашанинова или Баталакина.
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1 Д. Страњаковић, Влада уставобранитеља 1842-1853, Београд 1932; В. Вучковић,
Српска криза у Источном питању 1842-1843, Београд  1957; Ч. Антић, Велика
Британија, Србија и Кримски рат (1853-1856), неутралност као независност,
Београд 2004; Љ. П. Ристић, Велика Британија и Србија 1856-1862, Београд 2008.
2 Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејске скупштине, Св. I-II,
Београд 1870.
3 Е. П. Кудрявцева, Россия и Сербия в 30-40-е годы XIX в. Москва 2002; Иста, Русские
на Босфоре, Российское посольство в Константинополе в первой половине XIX
века, Москва 2010.



А САНУ, 7130/а, 1

I

Извадак:
Један догађај са конзулом Данилевским

У продужавању несогласија који између Гарашанина и овог
конзула постојаше, догоди се да исти конзул предаде један поклон
управитељу пошта српски г[осподи]ну Боришеву4 од имена императора
руског5 под изветом6 за точно отправљање депеша руски преко српске
поште. Овај дар предао је сам собом непосредствено Боришеву, а после
очекиваше да му надлежни попечитељ у име правитељства српског тога
ради благодарност поднесе. Кад то не прими, а он се ондај обрати бившем
ондај представнику г[осподину] Петронијевићу7 и изјави му своје удивљење
како може правитељство оклевати да не поднесе своју благодарност на
реченом дару. Г[осподин] Петронијевић одговори да се то њега не тиче,
но Гарашанина, и да ће му овога тога ради упутити да се с њим споразуме,
умоливши Гарашанина да иде и успокоји г[осподина] Данилевског.8

Јединствено да би г[осподину] Авраму олакшао незгоду из које сам не
имаде јасне куражи извући се, отиде Гарашанин к Данилевском, и овај му
почне с доста грубом претњом, своје негодованије пребацивати, т[о] ј[ест]
како је се могао дерзнути да заборави испунити дужност благодарности
спрама једне великодушне милости његовог императора учињене једном
од чиновника српски под његовим вједомоством9 служећег. Гарашанин
не нађе се тим нимало збуњен, но одма одговори г[осподину]  Данилевском
да му је врло жао што му мора казати да се он не сматра нимало обве заним
давати благодарности за награде које се чиновницима српским мимо
правитељство српско дају и да он то сматра као једну приватну ствар која
се правитељства не тиче. Ако је хтео, он му даље продужи, ондај је у свом
реду било ту награду реченом чиновнику преко правитељства вручити,10
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4 Урош Боришов, управитељ пошта од 1842. до 1848.
5 Никола I, руски цар од 1825. до 1855.
6 Изговором.
7 Аврам Петронијвић (1791-1852) био је кнежев представник и министар иностраних
дела три пута: 1839/40, 1842/3 и од 1844. до 1852. године.
8 Г. И. Данилевски, руски конзул у Србији од 1843. до 1849. године.
9 Ресором. Према Уставу из 1838. године и Устројенију Централног правленија из 1839.
године, поштанска служба је била под управом Министарства унутрашњих дела
10 Предати.



који чиновник и онако није по својој услужности спрама Русије депеше руске
експедирао, него по дужности опредељеној му самим тим прави тељством ког
мимолазење пред његовим чиновницима, значи вређати аукторитет11 његов, а
да то није добро и он сам разуме. Ово израженије разјари г[осподина]
Данилевског преко сваке мере. Он викаше да нико не може сметати вољи
његовог императора и да г[осподин] Гарашанин велику одговорност на себе
узима кад мисли да се тој вољи каква примечанија чинити могу, и т[оме]
п[одобно]. Гарашанин му одговори да му је заиста жао што се је та неприлика
догодила, но он да се ипак не може заборавити на своје дужности и да ће радо
о свему ћутатити само да се од њега не иште никакав акт. Напомињао је
Гарашанин форме које у том смотренију свуда у свету постоје и које је требало
и овде набљудавати,12 но то све ништа није помогло. Г[осподин] Данилевски
све је већма претио, док најпосле му Гарашанин  најрешителније није казао
да он, ма се ишта догодило, не може другчије ту благодарност у име
правитељства поднети, него кад му се надлежним путем преко књаза или
попечи[теља] И[нострани] дела та награда спроведе и потом да г[осподину]
конзулу од воље стоји предузети што год мисли да право има чинити.

После овако оштрог објасњавања конзул Данилевски трећи дан
извести писмено Гарашанина да је он предао речени подарак Боришеву,
надајући се да ће по томе примити пожелајему благодарност, но Гарашанин
по други пут доведе ствар до устменог објасњавања и каже Данилевском да
то ипак није довољно, јер нужно је и сам поклон преко Попечитељства
чиновнику српском предати и тако би се тек важност правитељства, коју
оно пред својим чиновницима имати мора, одржала и коју никад ме може
правитељство ни за чији атар13 и ни из каквог стра дати умољавати. По
други пут растану се Гарашанин и конзул Данилевски без сваког резултата,
и на томе се ова ствар оконча.

Од овог догађаја Данилевски сувише учтив показивао се је спрама
Гарашанина и млого умеренији у свима својим претензијама уопште.

II

А САНУ, 7130 а, 2

Извод:
Од дужег времена, а управо од 1842. г[одине] почело се примечавати

да руски консули негодују Гарашанина и да би га желили истиснути из
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11 Власт.
12 Испуњавати.
13 Обзир.



правителства или поне14 из Попечитељства внутрених дела, које је званије
он више година отправљао и у коме круг његов бијаше доста велики. Ово
негодованије растло је из дана у дан све већма. Најобичнија дела
Гарашанинова критизирали су и оцрњивали су конзули пред сваким да
би га с тим пред осталим членовима правителства у рђав кредит довели
и да би тако претпјаствовали15 успех у његовим дужностима које тако
млого распростране бијаху. Уколико су већма конзули следовали овако
чудно поступање противу Гарашанина, утолико више је Гарашанин био
принуђен објасњавати членовима правителства да мешање конзула руски
у дела српска јест једна такова неприродност, која не само што вређа
независимо чувство16 народа, но поступање таково нарушава и позитивна
права Србије која је она задобила и која су јој и самим јемством руским
чрез17 трактата са Портом осигурана.18 Овакво стање ствари више је пута
доводило конзула у то положеније да самом Гарашанину примете како он
може преповедати да се Русија не сме мешати у дела српска, кад је Русија
покровителница19 Србије и кад то покровителство почива на тврдом
темељу трактата који су крвљу утврдили и т[оме] п[одобно]. Ова
примечанија свагда с претњом изражавана нису нимало пореметила
Гарашанина у његовом начину мишљења, шта више она су му служила за
прилику да и самим конзулима каже да при свему томе што он признаје
благодејанија20 Русије Србији учињена, као и права које Русија над
Србијом има, и што је она тако исто као и сви Срби, Русији на томе одвећ
благодаран, ипак он мисли да внутрени послови земље и народа поверени
су и предати искључитељном управљању земаљско-народном правителству
и да управ то и сачињава оно право народа српског које он има, нити би
се без тога могло какво друго право поњати21 да га Србија има. Конзули
су на ова примечанија одговарали да Србија, истина, има та права, но ипак
с тим да није и да не може бити покровитељица искључена да не даје
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14 Бар, барем.
15 Омели, спречили.
16 Осећање.
17 Кроз.
18 Уговори Русије са Портом којима је утврђен аутономан положај Србије у
оквиру Турског царства су: Букурешки мир 1812, Акерманска конвенција 1826 и
Једренски мировни уговор 1829. године.
19 Термин којим је означаван руски протекторат над Србијом, који је трајао до
1856. године.
20 Добра дела.
21 Схватити.



савете своје људма у правителству и ови совети внушени22 будући самим
Императором треба да буду свагда примљени. Гарашанин оцењавајући
такове совете и ползу која се из њи извући може, ипак им примети да
такови совети не треба само да буду обвезатељни за правителство, будући
да нико не може тако надлежан бити да определи праву ползу народњу,
него људи у њој рођени и који све потребе људи боље познају него икоји
страни и т[оме] п[одобно].

Ништа није могло ове конзуле ублажити. Свако подобно објасњавање
служило је њима да постану раздраженији и да настојателније23 продуже
гоненије не само противу Гарашанина, него и противу свију људи који су
Гарашанина по својој служби принадлежали, или који су иначе његово
мјеније делили. Довољно је било чути да овај или онај принадлежи ма
којим начином Гарашанину, па макар ништа више о њему не знали и
никако га не познавали, такав је био осуђиван као опасан земљи и народу.

При свом великом влијанију24 које су сви конзули упражњавали
над млогим членовима правителства, ипак нису они могли постојан успех
својим намерама утврдити, јер ако су се и примала од многи ова осуждавања,
она су само магновено25 трајала, пошто објасњавања противне стране, као
и природно волење независимог управљања било је довљно да учини ако
не сасвим исчезнути, а оно умалити впечатљења26 која су тим поступком
конзули многима уливали. Но на сваки начин, то је истина цела, да се тиме
много сваком напретку шкодило.

Догађај један Гарашанина са Левшином27

При свем том што су конзули у оваком отношенију са Гарашанином
стојали, ипак су они свагдар тражили да би Гарашанина подвргли својим
намерама и чрез28 њега се служили као с млогим другим што су се
служили. Гарашанин, такође, желио је ступити у боља сношенија с њима,
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22 Сугерисани.
23 Истрајније.
24 Утицају.
25 Тренутно.
26 Утисак.
27 Дмитриј Сергејевич Левшин (1801–1871), генерал. Конзул у Србији од 1849. до
1851. Био је учесник руско-турског рата 1828/9. Генерал-мајор (1849), генерал лајтант
(1857). Попечитељ Харковског школског округа (1858-1863) и Московског школског
округа (1863-1867).
28 Кроз.



али и он је само под тим условијем то желио да се отуда исцрпе средства
у ползу српског интереса и српске будућности. Сваку прилику је Гарашанин
употребљавао да може овим људима слободније говорити, и између млоги
други прилика које су биле осујећене надменошћу ови конзула, генерал
Левшин учини се у једном разговору склоњен саслушати објасненија
Гарашанинова која му он даваше на његова пребацивања: да он са
Пољацима мути, да води нека особита сношенија са западом, а нарочито
са Французима. Осим тога, питао га је како је смела Србија усудити се да
се умеша у дела Маџарске и Аустрије, без предворителног29 соизволенија30

Русије. Шта је с тим Србија намеравала, каква је ондај сношенија имала
са народима христјанским у Турској, у Црној Гори и т[оме] п[одобно]. На
све ово Гарашанин му је дао своје одговоре у доста пространом смислу и
сваку му ствар понаособ тако расложио да се је г[осподин] Левшин јасно
уверити могао да Гарашанин никакву опасну или непријатну спрама
Русије није водио, но све што је чинио да је чинио у интересу српске
будућности  и на законом путу без сваке повреде ичијег законог права.

У овом смислу објасњавање трајало је од 5 сати после подне до 11
сати увече, при чему толико се г[осподин] Левшин задовољан покаже да
је све Гарашанину одобравао и још ободравао га да само такву политику
свагдар следује која је и најспасителнија за народ српски. Он је више пута
за то време стискавао руке Гарашанину и благодарећи му на искрености
уверавао га благонаклоним намерама Русије казавши му да ће Русија такове
жеље најживље потпомагати и т[оме] п[одобно], и т[оме] п[одобно].31
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29 Претходне.
30 Дозволе.
31 У писму Ацики Ненадовићу од 27. децембра 1849. године, Гарашанин описује свој
разговор са Левшином: „Имао сам један врло дугачак разговор ово дана са г.
Левшином, коме је повода дало његово примјечаније Књазу учињено да ја млого
зашчичшавам Пољаке и све стране. Премда му је и Књаз добро одговорио, али опет
сам Књаза замолио и мени с њим објаснити се, које је и сљедовало. Ја сам реч отворио
и у свему искрено са гг. Генералом [Левшином-прим. Р.П.] говорио, признавши му да
ја неколико Пољака заиста познајем и да су ми ови долазили, као што  ми и сад Леноар
долази, али сам га уверио да то никаквог особитог значења нити је имало, нити имати
може. Пофторавали смо и пофторавали сваки своја примјечанија и уздуж и попреко;
умешали смо у то и другу политику и најпосле смо у свему били согласни, одобривши
ми и он подпуно начин мог мишљења у тим стварима. Казао сам му, и то више пута
пофторио, да је наша политика та не само не бити Пољаци, но не бити ништа друго
но Срби и с том политиком ићи ћемо најпред ма нас шта коштало. Казао сам му да је
безумно о нама подозревати због Пољака и да ми нећемо нашу судбину ни близу
везивати са тако изгубљним народом, нити би то какова смисла имало (Преписка Илије
Гарашанина, књига I, скупио и за штампу средио Гргур Јакшић, Београд 1950, 450).



Трећи дан после овог разговора зовне књаз Гарашанина и каже му
да је код  њега био г[осподин] Левшин и да му је поверително советовао
да отпусти Гарашанина из службе, или поне да га од себе удаљи; да је то
човек опасан и да ће моћи не само шкодити књазу и његовом правитељству,
но и сву земљу и народ у велика замешатељства довести, закључивши то
опадање с тим да је Гарашанин тако високоуман да сматра и представља
Србију ако не за пету, а оно једнако за шесту силу у Европи и т[оме]
п[одобно] и т[оме] п[одобно]. Књаз, који онда још требаше службу
Гарашанинову, примети г[осподину] Левшину да у Србију Гарашанина
нико, па ни он сам не познају за тако опасног човека, да је он Гарашанина
у званију затекао, да је то човек не само по фамилији важан и познат као
човек народњи, но да је и својим сопственим заслугама нешто принео
поверењу које народ у њега полаже и т[ако] д[аље]. Левшин му на то
одговори баш зато што је у таквом поверењу код народа, он је још
опаснији и он ће вама-књазу- неприметно шкодити, о чему да он већ и
уверења и дејствијама Гарашаниновим има, а будући да Император не
жели да се књазу штогод догоди, па зато му и нарочито ове совете даје.
Пошто је Гарашанин саслушао овај говор Левшинов, који је одма следовао
после онаквог с њим разговора, зачуђен од таквог једног поступка, и
желећи брзо учинити крај једној таквој подмуклој политики, замоли одма
књаза да му дозволи таки32 отићи г[осподину] Левшину и запитати га о
противречју у којем се налазу између оног што је Гарашанину говорио и
оног после два дана књазу, будући да Гарашанин сав разговор који је с
Левшином имао, већ саопштио књазу. Књаз и сам чудећи се таковом
поступку г[осподина] Левшина и увиђајући у истом једну опаку намеру
и која за цељ има између њега и његови чиновника раздор изродити,
дозволи Гарашанину да оде и пита о том г[осподина] Левшина, које овај
оног магновенија учини. Дошав у конзулат, Гарашанин буде примљен од
генерала најласкавијим начином, који пријем изгледаше као продуженије
оног ономадашњег пријатног растанка, јер се од оно доба нису састали.
Гарашанин пре него и седне отпочне одма о ствари говорити и каже
генералу да се он налази у једног тешкој забуни из које само да ће га
његово објасненије моћи извести. На то му све кратко најпре спомене шта
су међу собом пре три дана говорили и како су се сасвим согласни
растали, па му ондај од речи до речи преповеди све шта је од књаза
малочас чуо, изјаснивпи му да он сад  не зна право мјеније његово о себе,
т[о] ј[ест] да ли је оно што је сам од њега слушао, или оно што је он књазу
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32 Поред свега тога.



говорио, додавши томе ако је г[осподин] генерал и мого постављати какве
сумње о њему противу Русије, противу књаза није тим мање имао места
то чинити што књаз њега-Гарашанина-боље познаје из толикогодишњег
искуства, него што би он то кадар био уверити и књазу открити. На ово
се Левшин нађе одвећ збуњен, јер му је случај био изненадан и сав
променивши се у лицу стане час једно, час друго говорити, док најпосле
не отпочне: да је књаз њега рђаво разумео, да он није у том смислу и у том
духу говорио, да је он сасвим друго књазу говорио (не каже шта-примедба
И. Гарашанина) и уколико се Вас-Гарашанина- тиче, да му је само рекао
да је истина Гарашанин један способан чиновник и полезан за књаза и за
отечество, но да књаз не чини добро што је сво своје поверење
искључитељно њему предао, а друге чиновнике тако исто важне презрео
и за леђа забацио, које да може најпосле за следство да остали сви
чиновници од књаза одступе и т[ако] д[аље]. На ово му Гарашанин
примети да би г[осподин] генерал млого боље учинио био да је то своје
примечаније и самом њему у ономадошњем онако искреном разговору
открио, па би он сам могао  са своје стране к тому најбоље принети кад
би заиста онако у ствари стајало као што је г[осподин] Левшин приметио.
Овом приликом г[осподин] Левшин, да би своју наготу сакрио, почне
наљућен викати противу књаза да књаз сам не трпи Гарашанина, па га се
жели курталисати, као што ниједног човека способног око себе не трпи,
но само оне који му ласкају и који у његовом личном интересу служе.
Гарашанин није хтео даље ствар терати задовољивши се што је за овим
открио намеру генералову. Држало се да ће г[осподим] Левшин тражити
због овог каква објасненија са књазом и с тим постарати се забашурити
ову своју мутњу с којом се овако обелодањен, но то није следовало, нити
је једну реч о томе више књазу говорио. Противу Гарашанина не само
што је продужио клевете, него је још и удвојио и на све стране
преповедао, но и Гарашанин није се више дао видети код г[осподина]
Левшина докле год овај није и отишао из Србије, кога је заступио
г[осподин] Тумански33 и после кратког времена преда једно писмо од
графа Неселроде књазу, у коме овај чини неке озбиљне опомене књазу
противу поступака српског правитељства, које се је, као што кабинет зна,
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33 Федор Антонович Тумански (почетак 19. века-Београд, 1853), брат књижевника
Василија Ивановича Туманског. И сам се огледао на књижевном пољу. Његова
песма Птица налази се у свим руским песничким антологијама, а сам Пушкин му
је посветио један састав Одговор Ф. А Туманском. Био је службеник Министарства
иностраних дела: конзул у Јашију и конзул у Београду од 1851. до јула 1853.
године, када  је на дужности умро. 



почела удаљавати од Русије не хотећи следовати саветима конзула руски
у Београду, но поводећи се внушенијама неки своји чиновника сматра ове
совете за противне интересима народњим и за необвезателне са српско
правитељство. Даље доказује благодејаније Русије спрама Србије и право
које је Русија својом крвљу у тој земљи задобила, па најпосле позива
књаза да одустане од досадњег начина поступања, ако жели избећи
следства34 која ће не мимоходимо следовати морати, ако он ту опомену не
саслуша и т[ако] д[аље] и т[ако] д[аље]. Са овим заједно следовало је и
захтевање да се Гарашанин отпусти из службе, као што је Тумански
протестирао и противу постављења Гарашанина за представника, које
дело довришио је Меншчиков35 и пр[очеје] и пр[очеје]. Види последња
дејанија о томе.
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34 Последице.
35 Александар Сергејевич Меншиков (1787-1869), кнез, генерал, члан Државног савета.
Уочи Кримског рата 1853. године  послат је у мисију у Цариград да са турском владом
разреши спор око светих места у Палестини. Средином марта 1853. иницирао је
смену Илију Гарашанина са места кнежевог представника и министра спољних
послова. О томе: Д. Страњаковић, нав. дело, 217-220; Ч. Антић, нав. дело, 31-33.
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ILIJA GARASANIN`S TWO NOTES ON DANILEVSKY AND

LEVSIN, RUSSIAN CONSULS IN SERBIA

Summary

Ilija Garasanin, Minister for Foreign Affairs of the Principality of
Serbia (1852 / 3; 1861-1867) wrote two notes on Russian consuls in Serbia, G.
I. Danilevsky and D. S. Levsin. It is difficult to determine when these notes
were correctly written. Probably written in the seventh decade of the 19th
century. Danilevski was consul in Serbia since the 1843rd until 1849, and
Levšin of the 1849th to 1851. Garasanin notes are stored in the legacy of Lazar
Arsenijevic Batalaka SANU Archives, Belgrade. The first note is described
and the dispute between Garasanin and Danilevsky about a protocol. In another
note described the Russian intrigues Levsin by Garasanin debunked. According
Garasanin opinion, the main obstacle in relations between Serbia and Russia
in the mid 19th century were Russian consuls in Serbia. They are rigid and
bureaucratic attitude towards Serbian officials, especially the Garasanin.
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Одељење за историју
Београд

ДВА БРИТАНСКА ДОКУМЕНТА ИЗ ЦАРИГРАДА 

О ПРОМЕНИ НА ПРЕСТОЛУ СРБИЈЕ 1860. ГОДИНЕ*

Апстракт:У раду су приказана два британска дипломатска документа из
Цариграда која се односе на смену власти у Србији 1860. године између кнеза
Милоша и кнеза Михаила Обреновића. Писани су у време болести и смрти кнеза
Милоша. Важност ових извештаја је у томе што показују како је британски амба -
садор у Цариграду Булвер видео личности оба Обреновића и шта је на основу
тога очекивала британска дипломатија од доласка на власт кнеза Михаила. 

Кључне речи: кнез Милош, кнез Михаило, амбасадор Булвер, Цариград,
Кнежевина Србија.

Британска спољна политика према Србији претрпела је мале
измене од 40-тих до 60-тих година 19. века. Основна поставка је била и
остала да Србија треба да остане у саставу Османског царства, једино
током 40-тих година Британија је инсистирала да Кнежевина буде
саставни део Турске, док је 60-тих година, са повратком Милоша и
Михаила Обреновића на власт, захтевала да Србија треба да прихвати
заштиту свог сизерена од спољног непријатеља.
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Српска нација – интегративни и дезинтегративни
процеси (ев. бр. 177014).

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 349-368
MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 349-368

УДК : 94(497.11):327(410)"1860"(093)



Кнез Милош је 1839. био приморан да абдицира у корист свог
сина Милана који је убрзо умро. Уместо њега, нови кнез је постао млађи
син Милоша Обреновића, Михаило, који је остао на власти од 1839. до
1842. године. Због сукоба са уставобранитељима1 био је принуђен да
напусти Србију. Исте године изабран је кнез Александар Карађорђевић2,
који се задржао на власти до 1858. године, када почиње друга владавина
кнеза Милоша.3

Смена на престолу између Милоша и Михаила Обреновића веома
је осетљив моменат у историји српске Кнежевине. Ту су се преклопила
два периода српске историје 19. века. Стари деспотски начин владавине
кнеза Милоша заменио је нови просвећени начин владавине кнеза
Михаила. Страна дипломатија била је свесна овог пресудног тренутка
што се може јасно видети из два наведена документа.

Поменути британски извештаји се налазе у Британском националном
архиву у Кју Гардену у Лондону, ФО 78 – фонд посвећен Османском
царству, серије 1504 и 1513.4

Британски амбасадор у Цариграду сир Хенри Булвер5 био је водећи
британски дипломата на Балкану 60 – тих година 19. века и експонент
британске политике у региону. Био је добар познавалац ситуације у
Србији од повратка на власт династије Обреновић. Пензионисан је 1865.
године. Креирао је став британске политике према Кнежевини и пресудно
утицао на негативано понашање Велике Британије у време турског
бомбардовања Београда 1862. године.6 Врхунац његовог мешања у послове
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1 Уствобранитељи су политичка струја која је од Турске успела да добије октроисани
устав из 1838. године и која је сменила кнеза Милоша 1839. и кнеза Михаила
1842. године. Уставобранитељски режим поклапа се углавном са владавином
кнеза Александра Карађорђевића.
2 Кнез Александар Карађорђевић (1806–1885), син Карађорђа и Јелене, на
народној Скупштини одржаној на Врачару 14. септембра 1842. године изабран је
за српског кнеза. Абдицирао је 1858. године у корист кнеза Милоша Обреновића.
3 Види: Слободан Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, Београд, 1933, 1–24; 
4 National Archives at Kew, London, Foreign Office, FO 78, series 1504 and 1513.
5 Henry Lytton Earl Bulwer (1801–1872)–британски либерални политичар,
дипломата и писац, британски амбасадор у САД 1849–1852; посланик у Фиренци
1852–1854; дипломатски представник Британије приликом уједињења Влашке и
Молдавије 1856–1858; британски амбасадор у Цариграду 1858–1865.
6 Види: Љубодраг П. Ристић, Велика Британија и Србија 1856–1862, Београд,
2008, 265–270.; Гргур Јакшић, Војислав Вучковић, Спољна политика Србије за
владе кнеза Михаила, Београд, 1963; Слободан Јовановић, Друга влада Милоша
и Михаила, Београд, 1933, 338–343.



Кнежевине била је и његова шестодневна посета Београду 1862. године
после поменутог бомбардовања.7

Баш 1860. године дугогодишњи британски генерални конзул у
Београду Фонбланк8 се изненада разболео и убрзо умро. Схватајући
посебност ситуације у Кнежевини у том тренутку, британске дипломате
у Бечу – Августус Лофтус9 и Цариграду – амбасадор Булвер, шаљу по
кратком поступку у Београд Роберта Булвера Литона,10 нећака амбасадора
Булвера. Роберт Булвер је такође убрзо стекао осећај да се Србија налази
на прекретници и његови извештаји веома су утицали на амбасадора
Булвера. Ипак, као искуснији дипломата, иако задовољан напорима свог
нећака, Булвер је схватио да треба да му пошаље одређене инструкције.
Тако је настао први од ових извештаја који између осталог садржи и
Булверово виђење кнеза Михаила као будућег српског кнеза. 

Роберт Литон је кратко остао у Београду. Због свог успеха у Србији,
брзог схватања ситуације и вештог извештавања, касније је достигао високе
положаје у британској дипломатији. Добио је намештење секретара
Британске амбасаде у Копенхагену 1863. године, секретара британске
амбасаде у Бечу 1872. године, био је британски посланик у Лисабону
1876. Исте године постављен је за Гувернера и вицероја11 Индије и постао
је британски амбасадор у Паризу 1887. године. Из наведеног може се видети
да је Роберт Литон био један од успешнијих британских дипломата који
је боравио у Србији.

Британска оцена кнеза Михаила била је веома повољна, али
Британци су били свесни Михаиловог неповољног става према Порти и
његових националних тенденција. Упоређујући владавину кнеза Милоша
и кнеза Михаила увидели су да је Михаило усвојио све назоре и
тенденције свога оца, залажући се за што већу аутономију Кнежевине.
Два посебна проблема појављују се у време смене Обреновића 1860.
године. Један је примена Устава из 1838. године.12 Србима и кнежевима
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7 ФО 78, серија 1658; Љубодраг П. Ристић, наведено дело, 265–270.
8 Thomas de Grenier de Fonblanque–британски генерални конзул у Србији 1842–1859.
9 Lord Augustus Loftus (1817–1904) британски амасадор у Бечу 1858–1860. 
10 Robert Bulwer-Lytton – генерални конзул у Београду 1860. године.
11 Вицекраљ–државни службеник постављен од стране краља да управља
државом, колонијом или провинцијом.
12 Радош Љушић, Историја српске државности, Београд 2001, стр. 109–111,
Исти, Кнежевина Србија 1830 – 1839, Београд, 204, 174 – 202; Јелена Пауновић –
Штерменски, Урквартово виђење међународног положаја Србије, Београд 2007,
120 – 125.



Обреновићима посебно је сметао члан 17. који се тицао правне неповре -
дивости државних саветника. Државни савет је био једино тело које је
могло да ограничи самовољу кнеза и да помогне страним дипломатама
да остваре свој утицај у Србији. Због тога су се све силе противиле
укидању овог члана и реформи Устава из 1838. године.13

Други проблем, проистекао из промене на српском престолу
између Милоша и Михаила, је захтев за успостављање наследности
престола у Србији. Порта и представници гарантних сила сматрали су да
је изборни принцип сасвим довољан за постављање владара у Србији. Уз
то, замерали су што кнез Михаило нема сопствене потомке. Сматрали су
да је потпуно беспотребно усвојити наследни принцип преноса власти када
се лоза Обреновића гаси са кнезом Михаилом. Насупрот томе, Обреновићи
су све своје напоре усмерили управо ка добијању наследности престола.14

Већ на крају живота кнеза Милоша британска дипломатија, на
челу са сир Хенријем Булвером, била је свесна чињенице да у Србији
влада кнез Михаило а не остарели кнез Милош. После болести и смрти
остарелог кнеза, Булвер је ипак сматрао да му треба одати неку врсту
почасти. Због тога је једном од нижих службеника амбасаде у Цариграду
наредио да састави кратак опис дугог живота српског кнеза. Тако је настао
други извештај који је приређен на овом месту. Из поменуте „скице“
Милошевог живота, може се закључити да су Британци били свесни
значаја личности кнеза Милоша и његовог утицаја на историју Балкана.

Одабир ова два извештаја извршен је на основу њихових садржаја,
који показују да је британска дипломатија била добро обавештена о стању
у Србији. До танчина су познавали личне особине два српска владара.
Кнезу Милошу су замерали његове деспотске склоности и отворени
„неморал“ али су све наде полагали у просвећену владавину кнеза Михаила.
Сматрали су да је осим својих националних склоности и отвореног
непријатељства према Порти, Михаило Обреновић, као образован човек,
имао велики потенцијал да од Србије створи модерну државу, која би,
ипак, остала у оквирима Османског царства и у којој би се под његовим
утицајем развиле европске институције државности. По гледишту
британске дипломатије, под његовим руководством, Србија би могла да
оствари и праву самосталност, када би за то дошло време.
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13 Јован Ристић, Спољашњи одношаји Србије 1, Београд 1887, 321 – 380; Љубодраг
П. Ристић, наведено дело, 159 – 173. 
14 Исто.



Two British Documentes from Constantinople about

Change on Serbian Throne in 1860.

Constantinople 
February 25 1860

Lord Bulwer to Mr. Lytton 

I have read with much attention your dispatches and can not refrain
from acknowledging the activity with which you have collected information
and the ability with which you have brought it before me. 

You will have seen from my private letters and by the copy of my
dispatch no. 10315 to Lord Russell16 lately enclosed to you what has been doing
with respect to the succession of Prince Michaеl17 and what my opinions are
concerning it. 

In replaying, however, to the various statements you now make to the
unsettled state of Servia; intrigues now going on in adjoining Turkish
Provinces18; the unpopularity of Milosh19; the growing unpopularity of his son;
and the conduct which has been pursued or may be pursued by the Porte with
respect to certain grievances complained of by the Servian nation: - I think my
better course will be to give you the opinions I entertain with respect to the
general position of Servia at this moment and the policy which it seems to me
most expedient to pursue toward it. 

The past history of the country sufficiently shows that public opinion
there is constantly undergoing great and startling changes. Nearly every ruler
elected with enthusiasm, has ended by falling in to disgrace. 
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15 Налажење извештаја упућеног Лорду Раселу под бројем 103. захтеваће додатна
истраживања у британском националном архиву у Лондону – The National Archives
at Kew.
16 Лорд Расел (1772 – 1878) је био члан британске политичке партије виговаца,
сматра се либералним политичарем. Био је британски премијер у два наврата од
1846. до 1852. године и у периоду од 1865. до 1866. године. На дужности министра
спољних послова Велике Британије био је од 1859.до 1865. године. 
17 Кнез Михаило Обреновић 1823 – 1868, кнез Србије 1839 – 1842 и 1860 – 1868. године. 
18 Вероватно мисли на избеглице из околних хришћанских области под влашћу
Османске империје.
19 Кнез Милош Обреновић (1780 – 1860) српски кнез, оснивач династије Обреновић,
прва влада 1829 – 1839; друга влада 1858 – 1860.



The fact indeed is that the separate ambitions in the country unite in
overturning the authority of the one person who governs it, and can not be kept
united in supporting the authority of that person who takes his place. Indeed, I
find in my Dispatch of 4th January 1859 when Milosh was named the following
phrase: „the idols of popular favor are usually broken by the some hands which
set them up. Milosh is not the man of capacity and his prestige will begin to
disappear – at least this is probable from the moment that he begins to reign. “ 

Servia in fact contains within it none of those elements, which confine
and steady man’s minds in a certain direction. There are no massive or solid
institutions, no prevailing or long – settled ideas; there is no powerful nobility,
no wealthy clergy, no historical respect for certain families or names. - A
Yeomanry pretty equal in means and with arms in their hands and a certain
number of public functionaries – form a people amongst which the one class
expect to be governed without paying taxes and the other to be constantly kept
in place. Thus the uncertain position, which any Prince holds within the
country, makes him, who ever he may be, seek for support out of it. The
constant variability moreover of the Government of Constantinople and the
fact that the Porte is it self generally supposed to be under the influence of
some foreign Cabinet or other, induce the men at the head of the Government
of Servia to think the protection of the Porte alone is not sufficient for him, -
he holds out his hands elsewhere therefore, and especially to his two nearest
neighbors Austria and Russia; the latter of whom, doubtless the most popular
protective. A great deal then of what you describe now is not so much the result
of particular and momentary circumstances, as of general and permanent
causes. There is, however, a peculiarity in Milosh’s position. His return to
power was accepted by this government as a necessity, for it was recently
viewed, what ever you may have heard to the contrary – with further suspicion
and dislike here. He has been the more inclined to maintain his Servian
popularity from the fact that that popularity is his only strength. His tyrannical
dispositions, however, will not help his attempting to acquire public favor by
role one assumes, he has right to do so by insisting and keeping up national
tendencies; nor could such tendencies be restricted or contained in Servia
without being inclined to the adjoining Provinces of the Empire. 

With respect to Russian on the other hand, although there is no reason
to suppose she has foregone her ambitious projects in the East, I do not think
although the facts you state are startling, there is no reason to conclude that
she whishes to urge these projects prematurely forward. To say nothing of the
state of her finances and the difficulties arising from the alteration, she is still,
under many impediments, making in the condition of her rural population, she
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has every motive for pursuing quietly her plans of internal communication
which would enable her to move the large masses of man she has at her
command more rapidly and more safely to given spots: as well as to mature her
projects of reconstructing her military marine under commercial pretexts. In
short if Russia progresses on the one hand and keeps this Empire stationary on
the other, every year that passes places the object of her ambition more securely
with in her grasp; but these reasons against her projecting at this time any
sudden or violent movement are by no means incompatible with a condition of
things out of which such movement may at any time arise.

The maintenance of Turkey in a continual state of alarm prevents her
organization, drains her recourses and gives the Cabinet of St. Petersburg that
influence in her councils which in the East is the ordinary consequence of fear.
Neither indeed is Prince Gorchakov20 himself by any means certain, looking at
the state of Europe, and looking at the state of things in the Turkish dominions,
as to whether there may not at any moment occur events which, according to
his notions, would justify or call for Russian interference – an interference
which that Government might deem it politic, to exert in favor of Sultan if it
desired merely to secure his subservience to its influence or against the Sultan
if it discerned the time were come for overturning altogether his authority. 

For these reasons the policy of the Emperor Alexander21 at this time
likely to be marked by a certain degree of activity – now in encouraging, now
in repressing, always in agitating the minds of the Slavonic population, whether
within Turkey or on the Turkish frontier. 

But this does not in my opinion so surely indicate a conspiracy that is
to find vent immediately at a particular and pre concerted moment, as a policy
the ultimate objects of which are settled and defined, but the development and
execution of which are left to time and circumstances. I am more ever pretty
well convinced that any insurrection which foreign Cabinet did not openly
protect would fail; for the recourses of Turkey in any emergency of this kind
are greatly underrated – that apathy and lassitude which make the Turks in
moments of comparative quiet and ease being frequently succeeded by an
energy and decision, which would astonish – if we did not remember that such
qualities are the natural attributes of a conquering race long accustomed to
dominate inferior once. 
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20 Александар Михиловић Горчаков (1798 – 1883) руски државник и дипломата.
За време Кримског рата (1853 – 1856) руски амбасадор у Бечу, од 1863. до 1882.
године канцелар Руског царства.
21 Александар II Николајевић (1818 – 1881) био је руски цар од 1855. до убиства
1881. године.



The opinion, however, which I thus express should not create any
overweening confidence or make us less careful in watching the sort of
movement which is now evidently going forward and which would be well
calculated to excite suspicion, even without some concomitant military movements
in the interior of Russia, which would appear undoubtedly to indicate either
some apprehension of approaching danger or the preparation for some proximate
design: and the Turks who have been put perfectly on their guard, have done
as much perhaps, as considering their nature, and their present financial
position, they are likely to do against a danger which has not as yet burst upon
them. But even if that danger be not so immediate as you apprehend, it is
equally certain, unless Turkey adopts some permanent policy for her defense
as steady and constant as that framed for her attack. What she has to do in the
main portion of her Empire is clear. A more perfect organization of her Army,
better administration of her finances, a Government at once more just and more
firm over her various populations, are her only permanent means of safety; and
the greater number of her statesmen are, amidst a variety of interior struggles
and foreign difficulties, which it is not easy to exaggerate, pursuing with
tolerable consistency, thou perhaps with insufficient energy the task before
them. But with respect to Servia and the Romanian Provinces22 a cause of
conduct has yet to be considerately devised and systematically pursued. I have
no doubt my self as to what that conduct ought to be. Not only Treaties and
engagements with foreign Powers but a general state of things independent of
those treaties and engagements render all idea on the part of this Government
of existing a constant interference in, or a constant control over, the Government
of the three principalities, preposterous. 

The only sensible view to take of these Provinces is that of considering
them as a natural frontier – the population of which has not to be ruled by the
Porte, but to be conciliated by it. Their nominal vassalage to the Ottoman
Empire is the best and the safest guarantee of their real independence against
neighbors more ambitious and more powerful and this it is probable they will
themselves understand and appreciate if the connection which such a vassalage
imposes, does not too violently shock their feelings, or to materially injure
their interests.

Thus without laying down any absolute doctrine for all circumstances
– since very exceptional cases may justify very exceptional measures, I must
assert generally that the less the Porte meddles with the internal concerns of the
Principalities, with their ever changing passions and parties – the more she
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22 Влашка и Молдавија, уједињене 1859. године под кнезом Александром Јованом
Кузом (1820 – 1873).



presents the attitude of an impartial observer of their domestic struggles, and
of a friendly guardian of their national independence – the less she seems desirous
of doing more then is desirous of her – the better her position will be in regard
to those Principalities – which she can not subdue to her authority and has
nevertheless to regard and maintain as the most important outpost of her Empire.

You will easily receive perceive by these observations that I am not
inclined to encourage this Government even at the present moment, to play a
too prominent part in Servian affairs.

As to persons, although I will not say that I place all in the same
category, or would consider or treat all perfectly alike, your able sketch shows
sufficiently there are none to be so completely relied upon as to justify any
essential compromise on their behalf; but I will go further and say that it is not
only inexpedient and dangerous to meddle in the strife of persons and parties,
it is neither easy nor safe to interfere frequently or actively, with respect to
institutions; the Servians taking up and laying down these with almost as much
inconsistency as they do their rulers. It is time as you say that the Constitution
of 183923 contained many excellent provisions, and amongst the most important
of these was the institution of Senate, and inviolability of Senators; none had
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23 Устав из 1838. године, устав који је Кнежевини издала Порта у виду хатишерифа,
на снази у Кнежевини у време повратка на власт кнеза Милоша. Владалачки
апсолутизам који је карактерисао прву владавину кнеза Милоша био је уништен
Уставом из 1838. године. Савет је ограничавао кнежев апсолутизам. Савет је имао
17 чланова, који су морали бити српски држављани, имати 35 година и
непокретну имовину. Кнез је бирао саветнике уз одобрење народа, што је значило
да су саветници морали да буду угледни и образовани људи, познати народу. Кнез
није имао право да смени саветнике. Могли су да буду смењени само путем
судске пресуде уз Портин пристанак. Саветници су могли бити збачени због
повреде српских закона и због кривице учињене према Порти што су морали да
донесу српски судови. Савет је делио законодавну власт са кнезом. Савет је
састављао буџет. Уређивао је административну власт у Кнежевини. Министри
су одговарали за свој рад пред Саветом. Између Устава и устројства савета било је
уочљивих противречности. Устав је давао право кнезу да бира министре. Савет је
контролисао кнежеву власт да би била у границама закона и буџета. Устројство
Савета предвиђало је да земљом у ствари управља Савет и министри, бирани из
реда саветника; представљали су само саветски одбор. Савет се састојао од
доживотно изабраних чланова и није могао да се распусти. Вративши се на власт
1858. године кнез Милош је затекао исто стање које је оставио у Србији 1838.
године. Због тога је један од основних циљева кнеза Милоша и кнеза Михаила било
укидање устава из 1838. године, или барем његова реформа. Р. Љушић, Кнежевина
Србија 1830 – 1839, Београд, 2004, 175 – 202.



more interest in the preservation of this principle than the Sevians themselves;
and I have little doubt that left to them selves they will discover this; but had
the Ottoman Government interfered to assert this principle when the reigning
Prince trampled it under foot, it would not only have failed in its endeavors
and provoked perilous controversy out of which there would have been no
honorable issue – it would also most probably have rendered that very principle
for which it was contending – (a principle so popular in it self) – unpopular. 

That there are persons now who complain of this apparent apathy is
probable: but that those very persons would have opposed the Porte had she
acted, with what they denominate, more vigor is also probable. It is true that
the Sultan24 might, in support of his views in this instance have appealed to the
co – protective Powers25 – but if some of these powers would have supported,
others would have opposed him: and more over the Ottoman Government sees
I think justly that the more it submits the questions of this Empire to Foreign
arbitrement the more its power and its prestige are silently absorbed and the less
favorable any apparent success which it obtains is to its real and solid authority.

It is I confess, then, with some hesitation and reluctance that I counsel
any departures from a policy which, comprehending all circumstances in a
general view, I consider the safest for the Port to adhere to. It would never the
less be pedantry to deny that a particular state of things may exist at a particular
moments justifying a temporary departure from general principles how ever
sound; and there are to be considered at the present moment: first the great age
of the reigning Prince and the peculiar position of his son who has not only
been irregularly declared hereditary successor of his father by Skupshtina, but
also practically holds the reins of Government in his hands. 

2ndly. The singular condition of the Servian constitution of 1839 which
whilst it is recognized by the Porte and the great Powers as the rule of the
Government in Servia is at the present moment neither regularly observed nor
regularly set aside, nor reformed. 
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24 Султан Абдулмеџид Први (1823 – 1861) 31. султан Османске империје, наследио
је свог оца Махмуда Другог 1838. године.Спровео је Танзиматске реформе које
је започео његов отац, 1838. године и започео реформу Османске Турске.
Новембра 1839. издао тзв. Хатишериф из Гилхане и Хатихујум, фебруара 1856.
године, по завршетку Кримског рата, који је наглашавао турску посвећеност
реформама. Овим законима је гарантовао свим поданицима Османског царства
личну сигурност и обезбеђивао власништво над приватним поседом.
25 Британија, Француска, Аустрија, Русија и Краљевина Двеју Сицилија; Види:
Пол Кенеди, Успон и пад великих сила, Подгорица 1999.



I do not, I own, on my own part, look up on hereditary question in so
serious a light as it appears to be considered in Europe or do I think it so likely
to cause those important difficulties, which some Governments anticipate from
it. As long as the Servian constitution remains as at present and the great
Powers of Europe as well as the Government of the Sultan are pledged to that
constitution Prince Michael would find it easier and simpler to reign according
to form and low than in spite of them: and it would probably be in the event of
either the Servian nation being indisposed to elect him or the Porte being
indisposed to appoint him, that his hereditary title would be brought forward.
In the first of these cases there could be no reason why the Port should support
his family claims; but on the other hand, that is to say supposing the Servian
people were to elect Prince Michael or even declare that by their recent votes they
had already pronounced his election, the Porte could have no real interest in
refusing to confirm their wishes. There are how ever, as I have said, other
consideration not to be neglected and which affect the present position of Prince
Michael quite as much as those which arise from his hereditary pretensions. The
present possession of the greater part of his fathers authority – to which I have
already alluded – is one of these but not the only one. As the matters now stand,
Prince Michael (let us be fair) has some reason to fear that the Porte will not be
merely impartial or indifferent but hostile to his succession, and this no doubt is
the principal reason cause of his agitating the country against the Porte; and this
agitation is the more to be deprecated since it takes a national color, and thus even
those parties who are opposed to Prince Michael can not oppose the views he puts
forward. Moreover Prince Michael not only, as I have said, has been pointed out
by two Assemblies as the successor of his father: he is at the present moment not
withstanding certain rivalries, prejudices and deficiencies upon the whole the most
popular and the most fitting Prince that could be selected. Nor do I care much as
to what is said of his Russian predilections as a candidate for power, or even for
the support given to him by Russia toward the attainment of that power. Man’s
feelings on such questions alter with their position; and indeed it is almost an
invariable rule to find the individual who has risen to great and unexpected
eminence at war with the influence he owns it to, and against the exactions of
which it is usually his first idea and his first interest to seek protection.

Whatever therefore the Porte can do for tranquilizing and conciliating
Prince Michael, without abandoning altogether and compromising to deeply its
general policy it ought to do and to do at once; if the Prince himself, or his
father would take any step that might give to the conduct of this Government
a natural pretext and prevent any favor on its part wearing the aspect of an
unsolicited or undignified concession. 
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What step Grand Vezir26 ought precisely to take in this respect is
difficult to determine until one sees what may be done by Prince Milosh or
Prince Michael. 

It is well known that an angry letter which the former Prince had
addressed to His Highness Rushdi Mehmed Pasha (previous to this discussion
relative to Prince Michael) has been stopped in its passage by the Servian
agent27 here; and a new letter conceived in a different spirit is now promised.
When that letter arrives will be the time to consider the mode of replying to,
or dealing with it. My general conviction, however is that although the Sultan’s
ministers are not called up on to interfere on every occasion in support of the
Ustav of 1839; they ought not themselves to commit as long as they recognize
the act, any open or flagrant violation of it. The existence of a public act which
the Ottoman Government has respected: which Europe acknowledges, and to
which the Turks can always appeal is a great moral defense against dangerous
innovations – a defense which the Turkish Government should not hastily
destroy: in as much as that it would not only weaken thereby its authority
abroad, but also run the risk of getting eventually into serious difficulties in
Servia itself. This brings me at once to the second consideration I have alluded
to: the anomalous situation in which Servia is placed by having one recognized
constitution which is not in force and another which is in force, and not
recognized: and together with this subject is connected one which you now
bring to my notice – the sending of a Turkish commissioner at this time to
Belgrade, with a view to the investigation and redress of abuses, a measure
which you think ought to precede any decision as to Prince Michael. This
sounds very plausible in theory, but what in practice would be the result? Every
one is at this time and will be at this time occupied but with one idea, – who
shell be the new Prince? – Everything that is said or done about abuses will be
invariably said or done with a view to favoring one candidate or injuring
another; and it will be very difficult for a Turkish Commissioner to act with
advantage on a scene so violent and agitated as that on which he will find
himself at once placed. If he shows too much prudence and caution, he will
become contemptible: if he takes up the views of any one party, he will irritate
all the rest. The passiveness of the Porte favored by its absence from these local
scenes of conflict is frequently its only means of escape from difficulties, which
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26 Мехмед Рушди Паша – велики везир Османске царевине (децембар 1859 – мај
1860. године).
27 Милан Петронијевић (1831 – 1914), син Аврама Петронијевића, заступник предсе -
дника министарског савета, кнежевски и краљевски посланик у Цариграду 1860.
године и касније у Берлину.



it has no active means of dealing with. If therefore the question of Prince
Michael can be settled in such a manner as to calm his own and his fathers
anxiety without any open breach, on the part of the Porte, of the Constitution
still legally in force, I think it better for this Government whilst sanctioning at
once the removal of these special abuses which can be removed solely by its
own authority, and which are brought under its consideration by the existing
Government in Servia28 and whilst existing a willingness at some future time
to reconsider the general arrangement of 1839, to avoid sending any
Commissioner into Servia or attempting to deal with the arrangement of 1839
until a new Prince has entered upon his reign. The ground will then be cleared
of many difficulties which now crowd and embarrass it; a fuller insight in to
the future will them be open, and a greater chance will exist for what is done
being well done, and enduring for some little time without further demands
for change. But on the other hand if there are no means of reconciling the Porte
and the reigning Prince except by some act which would be evidently an
infraction of those lows which up to this time the Sultans Government has a right
to invoke, and that the great Governments of Europe should notwithstanding
deem it advantageous for the Porte to consent to terms which would render an
infraction of those lows necessary, – than I do think it would be safer and more
polite for the Porte to commence by altering the organic Statute rather then by
violating it; and that with a view to such alteration there might be sent to Belgrade
a Commissioner whose mission should than be of a comprehensive nature and
have for its object not merely the settlement of the succession in conjunction
with the general reforms that ought to be adopted in a new constitution.

To resume: the general system of the Porte towards Servia ought in
my opinion, to be a system of conciliation which is a system of concession
with respect to all matters between the two Countries where the dignity and
safety of the Porte are not occupied by such concessions, and which is, more
ever, a system of protection against foreign aggression and of no interference
in internal matters. In the present instance if she does interfere, it should be
because in point of fact and in the present position of the Obrenovitch family,
her refusal to interfere would be in it self construed into an interference. 

She should not, however, interfere by any open breach if the
Constitution still legal; and if the necessity for here interference is of a nature
which that Constitution does not allow, it should be previously changed. 
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28 Влада Цветка Рајовића (1793 – 1873) представник кнежевски и министар ино -
страних дела (април 1859 – новембар 1860); Види: Владе Србије 1805 – 2005,
уредник Радош Љушић, Београд, 2005, 97 – 99.



It is this state of the question and in this only that I would at this time
recommend a Commission; and if a Commission under such circumstances
were sent, it would doubtless have to take the general position of Servia under
consideration, and the position of the Obrenovitch family would only be a
portion of the whole subject with which it would have to deal. 

It is needless to add that a Turkish commissioner in such case should
be a man at once firm and adroit: that after a short residence he should fix
clearly in his mind the course he has to pursue – and pursue it steadily, – and
that the aim of that course should be to make himself the arbitrator between
contending extremes and to find by compromise a solution for those questions,
which the great mass of people desire to see settled, – but which the violence
and pride of contending factions retain in suspense. In short it is always to be
remembered that if the Porte interferes as a party in Servia, it will be more
odious than any other party, consequently when it does interfere, it should not
be as a party, – but to do something for the nation which no party can do.

I am here (Signed) H. J. Bulwer 
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Constantinople 
November 12 1860

My Lord

I enclose here to your Lordship a sketch, which possess some interest,
of the life and character of the late prince Milosh ably and concisely drown up
by Mr. Lockwood29 from some papers I placed at his disposal.

I have the honor to be 
with greatest respect,

My Lord
You’re Lordships

Obedient 
Honorable servant 

H L Bulver

Right Honorable
Lord Russell30

Copy

Milosh was born in 178431 at Dobrigna32 a village in a district of
Ouzitza.33 His parents were of low estate and up to the year 1804, he seems to
have followed the humble vocation of swine – heard in his native village. 

At this period the first revolution34 broke out in Servia. The famous
Cara – Georgio35 was named general in chief of the insurgent army; and
Milosh`s half brother Milan36, was appointed by the rebels general governor of
Ouzitza and the neighboring provinces. 
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29 Службеник британске амбасаде 1860. године.
30 Лорд Џон Расел (1792–1878), британски државник и политичар, министар
спољних послова у влади лорда Палмерстона (1859–1965).
31 18. март 1780.
32 Горња Добриња код Пожеге.
33 Ужице.
34 Први српски устанак (14. фебруар 1804 – 7. октобар 1813)
35 Карађорђе Петровић (1768 – 1817) – врховни вођа Првог српског устанка (1804 –
1813) и утемељитељ династије Карађорђевић.
36 Војвода Милан Обреновић (око 1767 – 1810) полубрат кнеза Милоша, син
Обрена Мартиновића и мајке Милоша Обреновића, Вишње.



During the course of this struggle between the Servians and the Turks,
which lasted nine years with alternate success, Milosh gave repeated proofs of
personal skill and bravery and gained great popularity in Servia. In 1813,37

however the tide of victory turned in favor of Ottoman army under Kourshid Pasha38:
Servia was completely subdued and Cara – Georgio and the other rebel leaders fled
with into Austria. But Milosh took the more prudent of offering his submission to
the Pasha, and was rewarded with the appointment of Prefect of Radnik39.

In the following year, the revolution again broke headed by Hadzi
Prodan40. But Suleiman Pasha41 Governor of Belgrade, who commanded the
Turkish force, quickly defeated the insurgents; and Milosh who had sided with
the letter betrayed Prodan to the Pasha and thus saved his life.42

This succes on the part of the Turks was however merely temporary.
Another insurrection was organized in 181543, and Milosh put him self at its
head. After a series of encounters, the Turkish troops were beaten at all points;
and Milosh sent a deputation to Constantinople offering his submission on terms,
which he considered the most advantageous to Servia. The deputation was
favorably received by the Port: audit was agreed that the government of Servia
should be equally divided between the Ottomans and the Servians; namely that
the Mussulman44 population should be governed by a Turkish governor and that
Milosh should have the supreme control over his own countryman. 

By this arrangement Milosh soon succeeded in obtaining complete
authority over the whole internal administration of Servia. 

No sooner had he found himself securely seated in his government
when the Rebel Chiefs45 – who with Cara – Gerogio had found refuge in
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37 До слома Првог српског устанка дошло је 1813. године. По 8. тачки Букурештанског
мира 1812. године између Русије и Турске Срби би добили аутономију, недовољно
прецизирану и без гаранција, требало је да положе оружје и сруше утврђења,
чиме устаници нису били задовољни па су наставили борбу све док их Турци
нису у потпуности поразили.
38 Куршид Ахмед Паша – Велики везир (1812 – 1815).
39 Рудник.
40 Хаџи Продан Глигоријевић (око 1760 – 1825) војсковођа Првог српског устанка,
предводио буну против Турака 1814. године.
41 Сулејман Паша Скопљак – Београдки везир.
42 Види: Михаило Гавриловић, Милош Обреновић, књига 1, Београд, 1992, 86 – 92.
43 Други српски устанак подигнут 23. априла 1815. под вођством кнеза Милоша.
44 Muslim population, погрешан правопис. 
45 Вође Првог српског устанка су се 1816. године налазиле у Русији. Главни чланови
емиграције били су Карађорђе, Младен Миловановић и Јаков Ненадовић.
Михаило Гавриловић, наведено дело, Београд, 1992, 322 – 325.



Austria in 1813 returned to Servia. And foreseeing the dangers which menaced
him from this quarter, Milosh planned and executed their murder46. He then
opened a correspondence with Cara Georgio, persuaded him to return to his
country and on his arrival caused him to be assassinated.47 His next step was
to summon a popular meeting48 for the purpose of proclaiming him self “Knez”
or Prince and from that moment he governed the country with the most absolute
and arbitrary power.

His despotic acts indeed anew drove the Servians to revolt in 181949,
182150 and 182551 but he succeeded in crushing each of these movements and
in sacrificing their authors by the same unscrupulous means, which he had
always pursued. 

In 1824 Milosh convened a national assembly and obtained from the
Porte the Berat of investiture as hereditary Prince.52

But the violent character of his administration remained unchanged,
and once more in 183553 the Servians were driven to insurrection.

Milosh was now forced to frame a Constitution54, which embraced a
most liberal form of Government, but he was not long in violating this
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46 Из Аустрије се прво вратио Симо Марковић и заједно са Павлом Цукићем
подигао је буну у шест нахија против кнеза Милоша. Буна је убрзо угушена и
Симо Марковић и Цукић су били погубљени. Михаило Гавриловић, наведено дело,
Београд 1992, 334 – 338.
47 Карађорђа је убио Вујица Вулићевић (1773 – 1828), оборкнез из времена Првог
српског устанка, 13. јула 1817.
48 Скупштина народних старешина 6. новембра 1817. на Митровдан у Београду
на Милошев захтев, прогласила га је наследним кнезом Србије. 
49 Вероватно се мисли на буну Симе Марковића 1817. године.
50 Буна Стевана Добрњца и Марка Абдулића
51 Буна Милоја Ђака
52 Народна Скупштина 1824. године признала је наследно право кнезу Милошу
али је тражила потврду од Порте. Милош је наследно право од Порте добио тек
бератом 1830. године.
53 Милетина буна
54 Уставотворно право гарантовано је Србима још Хатишерифом и Бератом из
1830. године. Сретењски устав је предвиђао независну унутрашњу управу,
Државни савет као врховни орган уз кнеза, наследност кнежевог достојанства и
избор наследника у случају изумирања династије, правосуђе и цркву. Остале
одреднице устава или су преузете из либералних устава западних држава или су
биле засноване на унутрашњем уређењу земље. Р. Љушић, наведено дело,
Београд, 2004, 145 – 158. 



instrument, and the appeal made by the Servians to the Porte and to Russia led
to Prince Dolgoroukis`55 mission in 1837.56

At length in 1839, having by a series of unjustifiable measures set aside
the Hatt - i humayun57 published by the Porte in Servia of that period. His deportation
was formally declared and Milan58 his eldest son was appointed in his place. 

Milan dying shortly afterwards without issue, his brother Michael was
elected prince59. Servia once more the scene of revolution in 184260; Michale
was deposed in his turn, Alexander Cara – Georgio61 named his successor. But
during the late war in the Crimea62 Milosh who had never lost the hope of
regaining his princedom, enlisted Russia in his cause by a bribe as is alleged
of fifty thousand ducats, and by liberal subscriptions to the Russian hospitals. 

Moreover he is said to have organized a force of three thousand
Sclavonians which he placed at the disposal of the Czar; however this was be
it is pretty certain that Milosh`s restoration in 1858 was be mainly attributed
to Russian influence.
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55 Василиј Андрејевич Долгоруков (1804 – 1868) – руски изасланик у Србији 1837.
године, касније руски министар рата.
56 Мисија Долгоруковог у Србији 1837. године допринела је доношењу новог
уставног акта, пре Турског устава 1838. године. Поменути документ је гарантовао
личну својину, слободу трговине, укинуо је кулук, Савет је управљао државном
касом. Види: Р. Љушић, наведено дело 1830 – 1839, Београд, 2004, 167 – 168.
57 Четврти Хатишериф 23. децембар 1838. познатији као Турски устав сачињен
заједничким радом турских, руских и српских представника. Овај устав је
уништио Милошев апсолутизам. Кнез Милош је абдицирао 1839. године и
пренео је легално власт на свог најстаријег сина Милана. Са Милановом смрћу
1839. године угасило се право наследства стечено 1830. године. Од тада Турска
српским кнезовима признаје право изборности. Види: Р. Љушић, Историја
српске државности 2, Нови Сад, 2001, 155–157.
58 Милан Обреновић, син кнеза Милоша Обреновића (1819–1839).
59 У Цариграду је Михило добио ферман (3. фебруара 1840) којим га је султан признао
пунолетним иако је имао 16 година и 5 месеци и даровао му кнежевско достојанство.
60 Буна коју је подигао Тома Вучић Перишић 1842. године против ауторитарне
владавине кнеза Милоша, довела је до смене на српском престолу и доласка на
власт кнеза Александра Карађорђевића (1842 – 1858). 
61 Кнез Александар Карађорђевић (1806 – 1885), српски кнез (1842 – 1858), син
Карађорђа и Јелене, на народној Скупштини одржаној на Врачару 14. септембра
1842. године изабран је за српског кнеза. Абдицирао је 1858. године.
62 Кримски рат (1853 – 1856) Види: Чедомир Антић, Велика Британија, Србија и
Кримски рат: неутралност као независност, Београд, 2004; Јован Ристић,
Спољашњи одношаји Србије 2, Београд, 1885.



Milosh`s first act on his return to power was to burn down the famous
fortress Gurgersovac63, the state prison of Servia, as if desirous by this step of
showing to the people that henceforth he was determined not to govern on his
oppressive principles. 

But if such was his intention, it appears to have been short lived: for
he had no sooner entered Belgrade then he arrested several members of the
Senate64, and condemned the President65 to the perpetual imprisonment.

Milosh died on the 24 th of September in the 76 th year of his age. 
He was coarse in appearance and manners; but thus illiterate. He had

considerable intelligence and extraordinary memory; great strength of character
and an energy that never flagged. His morality was not of high standard. Indeed
he seamed openly to have outraged both private and public decency. Steel it can
not be denied that he did much for Servia and possessed in a high degree those
qualities best adopted to the government of the rude but rigorous people. 
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63 Не може се утврдити на који се затвор мисли. Први организовани затвор у
Србији је Апсеничко радиште у Топчидеру изграђено половином 19. века. Види:
Приватни живот код Срба у 19. веку, Београд, 2006, В. Јовановић, Затвори у
Србији, 683 – 707.
64 Вероватно мисли на хајку на чиновнике. У Народној скупштини 12. јануара
1858 „за заклете и крвне злотворе народа“ проглашени су Атанасије Николић,
помоћник министра иностраних дела, Јаков Живановић, помоћник министра
правде, Тимотије Кнежевић, члан касационог суда и Фрањо Зах, управитељ Војне
академије. Види: Слободан Јовановић, наведено дело, Беград,1933, 15 – 16.   
65 Тома Вучић Перишић (1787/1788 – 1859) један од водећих уставобранитеља у
опозицији кнезу Милошу. Види: Радомир Ј. Поповић, наведено дело, Београд, 2003;
19. јануара Скупштина решава „да сви садашњи чланови Савета и попечитељи,
радећи противно интересима народа престају од данас учествовати у решавању
судбине земље“. Види: Слободан Јовановић, наведено дело, Беград, 1933, 20.
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TWO BRITISH DOCUMENTES FROM CONSTANTINOPLE ABOUT

CHANGE ON SERBIAN THRONE IN 1860.

Summary

The paper presents two reportes, written by British diplomats in
Constantinople in 1860 about the change on Serbian throne between prince
(knez) Milosh and his son, Michael Obrenovic. The reportes were written at the
time of illness and death of Prince Milosh. Leading British diplomat in
Ottoman Empire of that time was sir Henry Bulwer, British ambassador in
Constantinople. He had the biggest influence on British policy in the East. The
above mentioned reports show how the British viewed Serbia and Obrenovich
family. British diplomacy had good knowledge of the characters of prince
Milosh and Prince Michael, as well as internal and external government policy
of Serbian Principality. The British view was that in the last month of life of
Prince Milosh, Prince Michael was the one who held the reins of power in his
hands. They understood the importance of hereditary power in Serbia, even
thou they were against it, and the need for reconstruction of constitution from
1838. British knew about Prince Michael tendencies for Serbian autonomy and
his intention to make Serbia a modern state.

Key words: Prince Milosh, Prince Michael, Ambassador Bulwer, Constantinople,
Serbian Principality.
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Београд

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРЕ И ПОСЛЕ 

ПРОМЕНЕ НА СРПСКОМ ПРЕСТОЛУ 1860. ГОДИНЕ*

Апстракт: У раду је представљен план, потекао из пера Матије Бана, са
прецизно одређеним акцијама које је требало спровести пре и након смрти кнеза
Милоша Обреновића. Циљ је био предупређивање било каквих немира приликом
доласка на престо његовог сина, Михаила Обреновића. Овај извор садржи
драгоцене податке о постојању извесне опасности која је могла уследити након
смрти кнеза Милоша, али и борби против евентуалне опозиције кнезу Михаилу.

Кључне речи: кнез Милош, кнез Михаило, војска, попечитељи, са -
ветници, чиновници.

Кнез Милош Обреновић је други пут дошао на престо Кнежевине
Србије одлуком Светоандрејске скупштине 1858. године, на којој је
свргнут кнез Александар Карађорђевић. Повратак на престо кнезу
Милошу у Скупштини су обезбедили обреновићевци и мања група
либерала. У овој ситуацији сви противници династије Обреновић и људи
који су били блиски сарадници свргнутог кнеза, очекивали су смењивање
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са положаја и политички прогон. Међу њима се нашао и Матија Бан, који
је крајем 1858. године, уочи великих промена у Србији, радио као професор
француског језика на Лицеју. У српској јавности није уживао добар глас,
нарочито код истакнутих либерала, који су се налазили у милости код кнеза
Милоша, пруживши му подршку на Светоандрејској скупштини. Јеврем
Грујић је тада забележио да је Бан имао дослуха са свим “партајама”, а
највише се Турцима. Овај закључак се изводио из његовог сталног дружења
са трговцем Димитријем Фичом, енглеским подаником, који је важио за
повереника београдског паше. Знало се такође да је у личним контактима
са француским и енглеским конзулом, Мишом Анастасијевићем, Илијом
Гарашaнином и кнезом Александром Карађорђевићем.1

Да би се приближио победничкој струји са Светоандрејске
скупштине, Матија Бан је покушао да придобије Јеврема Грујића и Стевчу
Михаиловића. Обојица су одбили сарадњу са њим, а Бан је тада изгубио и
место професора на Лицеју. Убрзо је дошло до сукоба између кнеза Милоша
и либерала, па се Бан приближио струји која је критиковала либерале. Овим
је обезбедио поверење кнеза Милоша, поставши један од његових блиских
сарадника на обнављању национално-политичких акција. Зна се да је већ
почетком јула 1860. године написао једно упутство како се може ослободити
Босна, чиме је још више осигурао наклоност старог кнеза, али и његовог
сина, Михаила Обреновића.2 Убрзо се и приближио групи која се окупљала
око Михаила, у којој су били и Илија Гарашанин, Јован Мариновић, Филип
Христић, Коста Цукић, Милоје Лешјанин, Никола Христић.3 Ова група је
организовала и напад на либерале у Србским новинама, низом чланака
потписаних ознаком за дукат. У њима се као коаутор истакао и Матија Бан.4
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1 Записи Јеврема Грујића, Књига друга. (Светоандрејска скупштина), Зборник за ИЖ,
Прво одељење, књ. 8, Београд 1923, 9, 212; В. Вучковић, Неуспела политичка
акција Матије Бана 1860 – 1861, ИЧ 9-10 (1959), 386.
2 Љ. Дурковић-Јакшић, Бранислав, први југословенски илегални лист (1844-1845),
Београд 1968, 91-92.
3 Још је Нил Попов писао да су се на почетку друге Милошеве владе, “око младог
кнеза прибирали људи који су мрзели светоандрејце”, Друга влада Милоша
Обреновића (1859-1860), Београд 1882, 13; Истог мишљења био је и Слободан
Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила, Београд 1990, 303.
4 Ово су тзв. други дукатовачки чланци, од којих су најзначајнији: Поглед на радњу
одбора Светоандрејске скупштине и Једна реч скупштинарима, Србске новине, бр.
96-104, 18/30. август до 5/17. септембар 1859, 390-422; Србске новине, бр. 105, 8/20.
септембар 1859, 425; Ј. Милићевић, О политичким схватањима конзервативаца и
либерала 1859. године, Друштвене појаве у Србији 19. века, уред. Р. Љушић,
Београд 2002, 242-244.



Документ који објављујемо представља разрађен предлог о мерама
унутрашње стабилности, које треба предузети како би Михаило Обреновић
без већих потреса наследио престо након очеве смрти. Рукопис се чува у
Архиву Српске академије наука и уметности, у Заоставштини Матије Бана,
к. 59, VII, 7/8. Близак политичкој елити, Матија Бан је овај предлог сасвим
сигурно писао са знањем управника вароши Београда, Николе Христића и
кнежевог представника Цветка Рајовића, кога је сматрао јединим српским
политичарем који је уживао пуно поверење Михаила Обреновића. Преко
њих је вероватно и будући кнез Михаило био упознат са овим планом. Из
мемоара управника вароши Христића сазнајемо да су мере у случају смрти
старог кнеза биле унапред спремљене.5 Различите полицијске акције на
откривању намера противника Михаила Обреновића, припрема војске и рад
управника вароши Београда, говоре нам да је власт у основи деловала према
овом плану. Прокламација будућег кнеза, која је требало да буде саставни
део овог плана, састављена је свакако пре смрти кнеза Милоша, а у њеној
изради су учествовали, поред Михаила Обреновића и Коста Цукић и Милоје
Лешјанин.6 Terminus post quem за настанак овог плана је крај јула 1860.
године, пошто се видело да је болест кнеза Милоша узела маха, те да се и
његов печат са потписом налазио у рукама наследника Михаила.7 Terminus
ante quem је смрт кнеза Милоша 26. септембра 1860. године.

Интервенције у тексту су сведене на најмању могућу меру,
најчешће скраћено написане речи, које су допуњене у угластим заградама.
Мале заграде су пренете из оригинала. Датуми у предговору и напоменама
усаглашени су са данашњим рачунањем времена.

* * *

Кад Богу угодно буде да стариј Књаз8 подлегне обштему закону
природе, који ниједно живо створење избећи не може, могуће је да
партајскиј дух покуша у оном магновењу9 произвести што год што би
могло имати најжалостније последице за земљу нашу.
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5 Н. Христић, Мемоари 1840-1862, прир. В. Христић, Београд 2006, 345-346.
6 Исто, 346.
7 Д. Маринковић, Успомене и доживљаји Димитрија Маринковића 1846-1869,
прир. Д. Страњаковић, Београд 1939, 134; И управник вароши Београда Никола
Христић је у мемоарима навео да је у овом периоду све текуће ствари прво
саопштавао Михаилу Обреновићу, са којим се договарао које ствари ће пренети
кнезу Милошу, а које га не би узнемиравале, Мемоари 1840-1862, 344.
8 Милош Обреновић (1783-1860), кнез Србије 1815-1839. и 1858-1860.
9 Тренутку, моменту



Дужност је дакле предвидити све покушаје и на време означити
подробна средства коима ће се осујетити, како поред жалости коју ће
народ праведно осећати због губитка свог ослободитеља, не би мутна
почела зора владања његовом достојном наследнику.

Најважнији гласови бити ће смрт и погреб (главне точке Београд
и Крагујевац); једина је данас цељ сачување живота и власти Кн[езу]
Михаилу.10 Ако се од смрти до погреба законити поредак одржи у грађанству
београдском и крагујевачком; и ту се Кн[ез] Михаилом као владајући
житељством акламира, све је спасено.

Према томе нуждне су следујуће мере:

1. Мере имајуће се употребити још за живота старога Књаза

Од простог народа није се ни најмање бојати; ваља највише пазити на
војску, на чиновнике и на грађане по варошима.
Прост војник зна и хоће да слуша шта год му се заповеди: то су доказали
при Свето-андрејској скупштини.11 Све дакле зависи од кора официрског.
У овом кору треба разликовати официре неучене од учени. Први, уопште,
нису довољно сигурни, јер немају ни духа војеног, ни поњатија о
дужности својој строгој а ни војене независности од сваких партаја, већ
радо врдају према околностима. Официри учени, изузевши познате
личности, имају на против све оно што даје владатељу гарантију да
слободно може рачунати на војску. Ова се по несрећи сада налази готово
искључитељно у рукама неучени официра, а учени или су при штабу12

или при војеној школи13, то јест изван активне службе, па немају над
војницима никакве непосредне власти. За то било би нуждно већ од сада:
Све команде батерија14 толико у Београду колико у Крагујевцу предати
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10 Михаило Обреновић III (1823-1867), кнез Србије 1839-1842. и 1860-1868.
11 1858. године, Скупштина на којој је свргнут кнез Александар Карађорђевић, а
на престо Кнежевине Србије други пут дошао кнез Милош Обреновић
12 Главна војна управа, образована 14/26. маја 1859. године, која је у себи спојила
све гране целокупне војне управе. Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије,
књ. 12 (1859), 41-45; Р. Марковић, Војска и наоружање Србије кнеза Милоша,
Београд 1957, 117-122. У тексту документа се наводи као “штаб”.
13 Артиљеријска школа. У тексту документа се наводи као “војена школа” или
“академија”.



ученим и најотважнијим ученим артиљеријским официрима; из пехоте15

поуклањати све неучене и отважности или оданости коих имала би се и
најмања сумња, а место њих поставити најбоље и најсигурније учене
официре из штаба или академије, да и тамо отправљају своју садању
дужност, а и команду у војсци да имају. Началника садашњег16 одржати
пошто зашто.
Чиновници су уобште прави камалеони, без самосталности, без изистинске
положитељности, мерећи обстојатељства, како би брже прешли на ону
страну коју виде да је јача и од које се боје да не би хлеб изгубили. Мало
је одабрани духова готови да све рискирају за убеђења своја и корист
земље. При таким околностима нуждно је настојати колико год је могуће:
б. Растројавати партају демагога увлачећи међу њене членове међусобно
подозревање, плашњу, лажне јој пријатеље и шпионе да би се дознало за
све њене планове.17

г.18 Одржавати против ње у званијама важним чиновнике одате начелима
и личности К[неза] Михаила, не дајући јој да она изкључитељно обколи
лице владајућег Књаза, и узме у своје руке све централно правленије; а у
званија уводити своје људе.
д. Одузети јој јавниј орган, или другиј установити.19 У дневнику писати
вешто на нашу ползу.
в. Наводити је на погрешке које да боље старому Књазу отворе очи над
њеним тежњама.
Грађани су у обште одати К[незу] Михаилу, као год и Милошу; али против
првога могли би демагоги успети у најнижој класи бећара, и голића а и
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14 Највероватније се мисли на полубатерије, јер је Законом о Устројенију гарнизонског
воинства од 22. јануара 1845. године, артиљерија имала једну батерију, која је
бројала шест топова и свега 250 људи. Зборник закона и уредаба Кнежевине
Србије, књ. 3 (1845 – 1846), 2-3.
15 Пешадије
16 На челу Артиљеријске школе од 1. јуна 1860. године, као управник, налазио се
Франтишек Александер Зах – Фрања Зах (1807-1892). Р. Љушић, С. Бојковић, М.
Пршић, Б. Јововић, Официри у високом војном школству Србије 1804-1918,
Београд 2000, 349. 
17 Под “партајом демагога” мисли се на истакнуте либерале, Јеврема Грујића, Андрију
Стаменковића, Владимира Јовановића, Милована Јанковића, Јована Илића и друге.
18 Приликом припреме за објављивање остали смо верни оригиналном тексту, па
тако после тачке означене словом Б следи слово Г, док слово В следи после слова
Д. У самим тачкама текст наредне је у непосредној вези са претходном тачком.
19 Односи се на уредништво које су либерали, прво Владимир Јовановић,а потом
Стојан Бошковић, имали у Српским новинама, од краја новембра 1859. године.



људиј кои чезне за званијама на која знаду да К[незом] Михаилом неће
бити позвати. Зато је нуждно:
ж. Подржавати садашњег управитеља20, а овај да највнимателније мотри
на људе, сваки корак људи који су познати приврженици демагогима.

-  Да се полиција сасвим преустрои како би снажније и самосталније
према околностима власт имала.
-    Да војни агенти управитеља пуштају испод руке глас међу све отличне

грађане о погубним намерама партаје демагога, њеном злом расположењу
према К[незу] Михаилу, о њеној тежњи да се туторство или кајмакаство21

по смрти старога Књаза у Књажеству заведе, о жалостном стању у које би
извршење њини намера земљу довело; а у исто време да уверавају како је
све спремљено да такови покушаји буду осујећени. Демаскирајући у
публици намере демагога и храбрећи житеље да ће се тим намерама
доскочити, истој ће се партаји највећма шкодити, и управо она ће се наћи
изван стања да штогод успешно предузме.

-  Да управитељ пошље врло поуздане људе по варошима у внутрености,
кои људи да спреме грађане да поздраве јавно по вароши К[неза] М[ихаила].
Као владајућег одма како чују да се Књаз Милош преселио у вечност.
Таква обшта акламација мора се спремити и у Београду.

К[нез] М[ихаило] добро би учинио да већ сад означи свог будућег
попечитеља внутрени дела, а то човека савршено поуздана али при томе
имајућег што више енергије, решитељности, познавања земље, људи,
искуства и вештине у подобним случајевима, а особито аукторитета,
којим својствено да импонира свим партајама, и задржи их при
решителном магновењу у шкрипцу. Томе човеку ваљало би благовремено
јавити његово будуће опредељење, предати му овај пројект на претресање
и наложити му да држи готов сав план свога ондашњег поступања и у
приправности сва акта која ће требати по земљи разаслати.

2.

Како се за К[неза] Милоша покаже известна опасност, Књаз ће
Михаило бдити код његове постеље; а у исто време дати следујуће налоге:
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20 Управник вароши Београда у овом периоду био је Никола Христић (1818-1911),
који се истицао као одличан полицајац и чиновник. У тексту се наводи као
“началник београдски” или “управитељ”.
21 Намесништво



Да сва војска стоји готова у касарни22 заједно са официрима кои су у
команди и са шефом23. Нико и никаква писма неће се пуштати ни у
касарну ни изван касарне. Сви официри дати ће ту доносити своју рану,
и ту ће спавати.
Покренуће се стража у Конаку24, где ће се дозвати најпоузданија два официра,
и метнуће се стража свуд по стражњој башти. Врата ће се Конака затворити
и унутра неће се нико пуштати кои од К[неза] Михаила не би позван био.
Књаз Михаило држаће у предсоби неколико официра најпоузданијих,
оружаних са оштрим сабљама [и] револверима, кои ће му бити телесна
стража и неће од њега ни за час одступати, нити ма кога у собу болесника
пуштати, за кога Књаз Михаило не би дао допуштење.
Дозваће се означени Попечитељ внутрени дела благовремено у малиј
Конак25, и придодаће му се неколико људи [и] пара да тамо све што је
нуждно спремају. 
Дозваће се у великиј Конак попечитељи у званију и сав Совет да тамо у
одвојеној соби стоје.
Јавиће се управитељу да предузме све мере да се огласи у своје време
грађанима књажеска смрт, да се кавалеристе, жандари и пандури у
довољном броју и оружани свуд на важне точке вароши разашљу.
Управитељ дати ће строго пазити на известна лица и биће извештен где
год иду и с киме се састају.
Узаптиће се телеграф за у внутреност чрез једну добру стражу која ће се
тамо поставити и ничије депеше неће примати кром оне које узносе
подпис Кн[еза] Михаила.
Началнику београдском, да не би измако у окружја, јавиће се да чека на
књажеску заповест у својој канцеларији.
Како болестник не буде већ при себи и падне у агонију, Кн[ез] Михаило
природно заступа и издаје све заповести.
Кн[ез] Михаило узети ће све мере предострожности што се тиче своје
хране, људиј кои су у Конаку, и они кои ће се у Конак пуштати.
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22 Највероватније се односи на тзв. Велику касарну, највећу касарну у Србији, која
се налазила у Савамали. Р. Марковић, нав. дело, 171-173.
23 начелник Главне војне управе. У тексту документа се наводи као “шеф” или
“шеф војени”.
24 Односи се на двор кнеза Милоша у Топчидеру.
25 Зграда Малог конака изграђена је по повратку кнеза Милоша на власт 1859.
године, на узвишењу изнад задњег дела Конака кнеза Милоша у Топчидеру.



3. По смрти Књажевој

Како Књаз Милош пређе у крило онога кои нас је све створио, Књаз
Михаило ступиће у собу где Совет буде и дајући му ту жалостну вест
изјавиће му да по жељи народа и изјављењу две скупштине26 он узима од
онога часа владу над Књажеством, које не сме ни за један тренутак остати
без врховне власти. То ће му у исто време и писмено поднети и захтеваће
да му Совет ту одма писмено признање од своје стране као Књаза
наследног народом, већ на скупштини проглашеног, изда.
То ће одма јавити попечитељу у малом Конаку, шефу војске и управитељу
с налогом да ту вест само за себе задрже па ће за тим
Како то буде свршено Књаз ће изјавити попечитељима да издаду налог
началницима да сви чиновници без изу[зе]тија скупе се у Канцеларијама
и тамо остану до нове заповести. Кад то буде извршено да јави у Конак.
Нико ма кои био неће моћи оставити Канцел[ар]ију; кои би одсуствовао
да се позове. Кои не би ни на позив дошао, под каквим изговором, да се
то јави управитељу, кои ће га дати довести у полицију и тамо задржати.
У исто време Кн[ез] ће изјавити попечитељима да никакве налоге не дају
у внутреност без његове нарочите заповести.
(1) Управитељ како добије вест о смрти Књажевој поставиће по вароши
страже, послати патроле да одају по сокацима; па ће тек тада дати у цркви
смрт огласити и прочитати житељима прокламацију, овде прикључену,
Књаза Михаила и ту прочитавши поздравити новог Књаза, чему ће и
народ сљедовати.
Шеф војени у исто доба известиће сву војску у авлији Касарне, и почем
звона стану, прочитаће им прокламацију да и војска Књаза поздрави, па
да се избаци опредељениј број топова.
Попечитељ инострани дела јавиће то писмом овде прикљученим паши и
конзулима.
4.  (2) Управитељ под изриком жаловања дати ће затворити све кафане и
меане, да се тамо бећари и интриганти не би могли стицати; а мајсторима
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26 Мисли се на одлуке Светоандрејске и Малогоспојинске скупштине. Одлуком
Светоандрејске скупштине од 23. децембра 1858. године кнез Милош Обреновић
је враћен на престо Кнежевине Србије са правом наследства у мушкој линији.
На Малогоспојинској скупштини је 1. новембра 1859. године усвојен Закон о
наследству књажеско-србског престола, којим је усвојено наследно право
престола у породици кнеза Милоша, и то не само у директној, већ и бочној
линији. Зборник закона и уредаба Кнежевине Србије, књ. 11 (1858), 166; Исто,
књ. 12 (1859), 66-70.



и дућанџијама строго ће наложити да своје калфе и шегрте држе код куће.
Та ће заповест строго обстати све до после погреба.
Кад то свршено буде Књаз ће одпустити из Конака попечитеље и
советнике и одправити кући сва лица у дворској служби, која му се не
свиде, а окружиће се одма лицима најпоузданијим.
Како пођу из Конака попечитељи и советници, Књаз [ће] дати обнародовати
новог попечитеља внутрени дела чиновницима по канцеларијама, кои ће
се тек тада моћи разићи своим кућама.
Први посао тог новог попечитеља биће јавити телеграфом збивше се
догађаје начелницима окружним са овде прикљученом депешом.
Истиј попечитељ тад ће предузети у сагласију са Књазом све оне мере
које буде за сходно нашао а особито гледаће да се одма предострожни
налози издаду војски у Крагујевцу и Пожаревцу и да се из сваког
оближњи села само по два човека на погреб пошљу, и то она која капетани
буду означили. Строго другима забранити да се овима не придруже, већ
да своје село чувају. Капетани ће на њино владање пазити и за исто
одговарати. Тако се неће на погреб стећи много сељака, коима би се
демагоги могли ползовати да се нереди догоде.

4. О погребу

При тој прилици кад ће се народ у гомилу скупити ваља највећма пазити
да се не би што год покушало.
Предлажем следујуће мере:
Да само пола војске27 иде са спроводом, а друго пола да се подели на једно
одељење које ће остати под оружјем код Касарне, и на патроле које ће
одати по вароши, држећи се предуготовљеног за то расположења.
Пандури и кавалеристи биће понамештани свуд [по] вароши, а
жандармерија за свакин случај стајаће пред полици[ј]ом концентрирана
заједно са управитељом.
Членови полиције имајући сваки по два полицаја код себе расејаће се по
народу кои ће за спроводом бити да ред најстрожи одрже и одма увате
свакога кои би ред и најмање нарушио.
Једна част топова28 нек остане пред касарном, а друга бити ће у спроводу
и параде ради и да импонира немирним духовима.
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27 Највероватније 1 батаљон, пошто је целокупна пешадија имала два батаљона
од по четири роте (осам рота) са по 250 људи.
28 Артиљерија је имала свега шест топова. Зборник закона и уредаба Кнежевине
Србије, књ. 3 (1845 – 1846), 2-3.



Књаз ће бити окружен својом телесном стражом и свим поузданим
официрима, а следоваће му академци29 оружани.
Чиновници, па ред трговачкиј, па еснафи ићи ће одвојени, и не у гомили,
него све два по два, јер [ће] тако лакше полици[ј]и бити на сваког пазити
и свакиј неред предупредити.
Како се погреб сврши, сви сељаци мораће ићи кући, а тек сутрадан моћи
ће се меане отворити.
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29 Студенти Артиљеријске школе.
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Summary

The plan written by the hand of Matija Ban, presented in this paper, is
an important historical source, which elaborates the actions of the state
administration carried out before and after the death of Prince Miloš Obrenović.
The intention was to secure the future of Prince Michael, as well as to restrain
possible riots after the death of Prince Miloš. Elaborated to the last detail,
including the charges of ministers, councilors, officials and soldiers, plan was
not leave any place for improvisation. It was planed that the interior minister
and governor of the Belgrade should take the biggest part of the responsibility.
The document is divided into four parts, the first two deals with the
organization of the most important factors of the state administration during the
lifetime of the old Prince, third, which deal with the situation immediately after
Prince’s death and the fourth, devoted to the funeral. Terminus post quem for
the creation of this plan is the middle of July 1860 when it was obvious that the
illness of Prince Miloš was very serious. Terminus ante quem was the death of
Prince Miloš at 26 September 1860.
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БРИТАНЦИ И ХАЏИ-ЛОЈИНА РЕВОЛУЦИЈА: 

КОНЗУЛ ЕДВАРД ФРИМЕН О ПОБУНИ И ОКУПАЦИЈИ

САРАЈЕВА 1878. ГОДИНЕ*

Апстракт: Побуна у Сарајеву и аустроугарска окупацији овог града у јулу
и августу 1878. догађаји су који у науци изазивају различита тумачења. Извештаји
британског конзула Едварда Б. Фримена о тим збивањима представљају важан
извор који на нека питања одговара, док друга тек покреће. Поред осталог, на
основу њих може се рећи да је побуна имала изразито исламски карактер, као и
да је Порта учествовала у њеном припремању.

Кључне речи: Побуна, окупација, исламизам, патриотизам, Хаци-Лојо,
Велика Британија, Османско царство, Аустро-Угарска.

Побуна у Сарајеву и оружани отпор аустроугарској окупацији
Босне и Хецеговине 1878. теме су које изазивају различита тумачења. То
се јасно види већ у зборнику радова, посвећеном овом догађају, који је 1979.
објављен у Сарајеву.1 С једне стране, тврди се да је реч о патриотском,
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∗ Рад je настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Историја политичких идеја и институција на Балкану у
19. и 20. веку (Ев. бр. 177011).
1 Naučni skup Otpor austrougarskoj okupaciji 1878. godine u Bosni i Hercegovini, ur.
M. Ekmečić, Sarajevo 1979.
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босанском покрету отпора страном окупатору, при чему се најпознатији
вођа побуне, Хаџи Лојо, види као аутентични представник градске самосвести
Сарајлија.2 Писци монoграфија о устанку Срба у Босни 1875-1878,
Милорад Екмечић и Васа Чубриловић наглашавају, међутим, да је отпор
Аустријанцима 1878. организовала Порта, као и да је имао изразито
исламски карактер. При томе, истичу се његове организационе везе и
сличности са Албанском лигом, док се српско учешће у сарајевском
покрету тумачи као последица присиле и сукоба српске националне
политике са Аустро-Угарском. Штавише, шире оквире и право порекло
покрета босанских и албанских муслимана 1878, као и устанка у
Херцеговини 1882, Милорад Екмечић види у панисламизму, који су
султан Абдул Хамид II и нарочито утицајни маршал Реуф паша покуша -
вали да искористе у циљу одбране, па и проширења утицаја османлијске
државе. Од 1880. духовно средиште овог покрета било је, како Екмечић
истиче, у Меки, док је његове интелектуалне основе управо тада поставио
Џамал ал-Дин ал-Авгани (1838-1897).3

Важним изворима за побуну и окупацију Сарајева у јулу и августу
1878, поред сећања савременика,4 сматрају се и извештаји одлично обаве -
штеног аустроугарског конзула Конрада фон Васића. Он је, међутим, под
притиском побуњеника, 31. јула морао да напусти Сарајево, због чега
нема његових сведочанстава о главним збивањима, у августу 1878. Од
свих конзулских извештаја о сукобима у Сарајеву 1878, до сада су у
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2 Вид. R. Petrović, Pokret otpora protiv austro-ugarske okupacije 1878. godine u Bosni
i Hercegovini, Исто, 15-69; M. Bojić, Svrgavanje turske vlasti i odbrambeni rat Bosne
i Hercegovine protiv austro-ugarske invazije 1878. godine, Исто, 71-94. За изразите
примере оваквих тумачења вид. и H. Krešeljaković, Sarajevo u doba okupacije
Bosne 1878, Sarajevo 1937; M. Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1997, 351-
353; R. J. Donia, Sarajevo: A Biography, London 2006, 37-59.
3 М. Екмечић, Дуго кретање између клања и орања: Историја Срба у новом веку
1492-1992, Београд 2007, 290-291, 295-297; Исти, Стварање Југославије II,
Београд 1989, 325-330; В. Чубриловић, Босански устанак 1875-1878, Београд
1996 (друго издање), 282, 286, 291, 294, 308. Турски и исламски утицај у овим
збивањима види и K. H. Karpat, The Ottoman Attitude towards the Resistance in
Bosnia and Herzegovina to the Austrian Occupation in 1878, Naučni skup Otpor
austrougarskoj okupaciji 1878, 147-172.
4 Вид. Grga Martić, Zapamćenja, Zagreb 1906; Josef Koetschet, Aus Bosniens letzter
Türkenzeit, Wien 1905. Мемоарску црту има и део који се односи на побуну 1878.
у: В. Скарић, Сарајево и његова околина од најстаријих времена до аустро-угарске
окупације, Изабрана дела Владислава Скарића I, Сарајево 1985, 277-311.



целини објављени само Васићеви.5 У посебним чланцима дати су осврти
на извештаје конзула Италије и Немачке о овим догађајима.6 Делове и
фрагменте из извештаја британског конзула Едварда Б. Фримена од 3, 12,
17. и 22. августа 1878. објавио је Хамдија Капиџић. Пронашао их је у
бечком Ратном архиву, преведене с енглеског на немачки језик, да би их
објавио у преводу на српскохрватски.7

Овде се научној јавности први пут на увид стављају сви ориги -
нални Фрименови извештаји из јула и августа 1878, са свим пратећим
документима које је слао уз њих, без скраћења и граматичких поправки.
Они представљају извор првог реда, јер се британски конзул све време
налазио у Сарајеву, које је било главно средиште побуне и отпора. Како
сам каже, могао је слободно да шета улицама, али се подразумева да није
присуствовао сукобима. Из извештаја се, међутим, види да је био веома
добро обавештен о свему што се дешавало, како на улицама, тако и у
конацима османских званичника.

Извештаји британских дипломата из Османског царства по правилу
су били туркофилски и непријатељски према локалним националним
покретима.8 Занимљиво је, међутим, то што се у Фрименовим извештајима
види како наклоност према Аустро-Угарској потискује стару склоност
Османском царству. Био је то одраз званичне политике његове земље.
Велика Британија је, наиме, на Балкану, у супротстављању Русији, после
почетних сумњи у Аустро-Угарску због избијања херцеговачког устанка

Британци и Хаџи-Лојина револуција: конзул Е. Фримен о побуни и окупацији Сарајева 1878. г.

383

5 B. Gavranović, Bosna i Hercegovina u doba austrougarske okupacije 1878. godine,
Sarajevo 1973.
6 R. Petrović, Pokret otpora u Bosni i Hercegovini protiv austrougarske okupacije
1878. godine (Prema izveštajima Talijanskog konzulata u Sarajevu), Međunarodni
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zemljama i istočnoj krizi 1875-1878. godine, Tom II, ur. R. Petrović, Sarajevo 1977,
343-374; Исти, Otpor austrougarskoj okupaciji i prilike u Bosni i Hercegovini 1878.
godine (Prema izveštajima Talijanskog konzulata u Sarajevu), Prilozi 14/14-15 (1978),
371-398; B. Madžar, Prikaz otpora austrougarskoj okupaciji 1878. godine u izveštajima
njemačkog konzula, Naučni skup Otpor austrougarskoj okupaciji 1878, 123-131. 
7 Dr H. Kapidžić, Sarajevo u avgustu 1878. godine, Prilozi za proučavanje istorije
Sarajeva 1-1 (1963), 117-132. 
8 G. L. Iseminger, The Old Turkish Hands: The British Levantine Consuls, 1856–1876,
Middle East Journal 22: 3 (1968), 297–316. За разлику од овог чланка, занимљив
пример некритичког приступа извештајима британских конзула из Сарајева, уз
дословно усвајање њихових оцена и вредносних судова је E. Radušić, Stereotipi o
mržnji među narodima – britanski konzuli o ruskoj i austrijskoj politici u drugoj
polovini XIX stoljeća, Historijska traganja 2 (2008), 227-242.



1875, ипак све мање рачунала на Османско царство, а све више на
Хабсбуршку монархију.

Да би се Фрименови извештаји боље разумели, потребно је, међутим,
да се кратко укаже на тадашњи шири контекст британске спољне политике.
Балкански муслимани су, због борбеног става британског премијера
Бенџамина Дизраелија, лорда Биконсфилда, према Русији, Румунији,
Србији и Црној Гори у току Велике источне кризе, у Британији видели
пријатеља и савезника. Зато су на Биконсфилдову адресу током 1878.
стизале њихове молбе и петиције. Премијер и његов министар спољних
послова лорд Солзбери су, такође, радили на мобилисању муслимана у
Индији, уз позивање на њихову лојалност сунитском калифу, османском
султану. До краја маја 1878. Британци су на Малту пребацили око 7.000
Индуса, спремних да крену у Тракију, у борбу са Русима за одбрану
Цариграда.9 У турској историографији се ово ширење утицаја османског
султана на индијске муслимане, који ће се, са хлађењем односа између
Британског и Османског царства, постепено окретати против Британије,
повезује са почецима модерног панисламизма.10

Биконсфилдова преписка показивала је, међутим, да су за њега
Хабсбурговци на Балкану били важнији савезник од Османлија. Био је
спреман и на поделу османских поседа. То се на Берлинском конгресу
отворено показало, пошто је за Британију узео Кипар, док је Аустро-
Угарској обећао Босну. На самом конгресу обезбедио је пресудан утицај
Британије и у малоазијским деловима Османског царства.

Када су, 5. јула 1878. почели немири у Сарајеву, Берлински конгрес
још је био у току. Тајним споразумима великих сила судбина Босне и
Херцеговине је, међутим, и пре конгреса била одлучена. Уговором у
Рајхштату (1876) и нарочито Будимпештанским конвенцијама (1877) прво
је Русија пристала на аустријску окупацију. Британија се на подршку
Аустрији у Босни формално обавезала тајним споразумом од 6. јуна 1878. У
подршку немачког канцелара, кнеза Ота фон Бизмарка, у Бечу нису сумњали.

На Берлинском конгресу остало је само да се изврши притисак на
Османско царство да пристане на поделу сопствене територије између
великих сила. Биконсфилд и Солзбери су 28. јуна, по претходном договору
са хабсбуршким министром спољних послова грофом Ђулом Андрашијем,
изнели предлог да Аустро-Угарска окупира Босну и Херцеговину. Само је
гроф Луиђи Корти, представник Италије, изразио одређене резерве.
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Турски изасланици су, међутим, одбили да се одрекну Босне и Херцеговине,
па је Бизмарк одлучио да даљи преговори буду препуштени Хабсбуршкој
монархији и Османском царству. Упркос притисцима Биконсфилда и Бизмарка,
султан Абдул Хамид II није хтео да са Аустро-Угарском потпише конвенцију
каквом је претходно, 4. јуна, пристао на британску окупацију Кипра.11

После блиског савезништва и сарадње са Биконсфилдом и амба -
садорима Хенријем Елиотом и Хенријем Лајардом у одбрани од Русије,
султан је почео да сумњичи Британију да жели да покори и подели његово
царство. Приближавао се чак и Русима, који су се још налазили на капијама
Цариграда. Лорд Солзбери, који није крио своје предрасуде према мусли -
манима, заиста је размишљао о претварању Османског царства у неку
врсту колонијалног поседа, по узору на Индију. Дизраели је, за разлику од
Солзберија, показивао поштовање према исламу, али није веровао у будућност
Османског царства. Радио је на његовом економском и политичком
потчињавању, по угледу на оно што је баш тада спроводио у Египту.12

За то време, 29. јула 1878, војска Аустро-Угарске је, без конвенције,
ушла у Босну, а два дана касније и у Херцеговину. На озбиљан отпор
царске трупе су наишле оног тренутка када су зашле у крајеве насељене
муслиманским становништвом. Султан је оптужио Аустро-Угарску за
злочине над муслиманима и прекинуо преговоре о конвенцији. Царске
трупе морале су да 19. августа под борбом заузму Сарајево. Због упорног
отпора у осталим крајевима Босне и Херцеговине, цар Франц Јозеф моћи
ће да својим трупама честита на успеху тек 3. октобра, а Кладуша ће, као
последње упориште одметника, пасти 20. октобра 1878.  Мухамед-ефендија
Хаџи-Јамаковић и Хафиз-Абдулах-ефендија Каукџић, вође сарајевске
побуне, обешени су, док је Хаџи Лојо, најпознатији одметник, који ипак
није учествовао у сукобима са Аустријанцима, заробљен да би, после
робије и егзила, умро 1887. у Меки. Преговори о конвенцији обновљени
су у фебруару 1879, да би била коначно потписана 21. априла 1879.13

У Фрименовим извештајима Хаџи Лојо, најистакнутији, али не и
најважнији вођа побуне, изгледа као какав сарајевски Мара или Дантон.
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Он је сликовити и подмитљиви улични говорник и трибун, миљеник
сарајевске гомиле, и сам скромног порекла. На Париску комуну, која се
одиграла седам година раније, подсећа преузимање контроле над градом
од стране нижих градских слојева и потискивање угледника, у условима
пораза и присуства страних трупа, уз спровођење радикалних мера. Оно
што Хаџи Лојо проповеда и што спроводе револуционарне власти у
Сарајеву, нису, међутим, идеје рационализма, ослобођења од туторства
цркве, идеје народног суверенитета, права човека и грађанина, него,
напротив, повратка изворном исламу и шеријатском праву. То се нарочито
јасно види у Фрименовом извештају од 3. августа 1878. Све кључне вође
побуне, Хаџи-Јамаковић, Каукџић, Хаџи Лојо, били су хоџе. Нико од њих
не помиње конфискацију имовине, нарочито не црквене. На Француску
револуцију подсећају и присилна мобилизација, слање на фронт,
обрачуни са «издајницима», па чак и нова правила у облачењу. Но та нова
мода подразумева враћање традиционалном и исламском, нарочито у
женској ношњи, и забрану свега што долази из рационалистичке Европе,
па чак и из реформаторског Цариграда. Француска револуција, па и Руска
револуција, донеле су велике наде некатоличким, односно неруским и
неправославним заједницама. Хаџи Лојо је, међутим, одраније био познат
као зулумћар и насилник над Србима, и он са тим наставља и у новим
условима. Фримен подозрева да су Срби охрабривали Бошњаке да се
супротставе Аустро-Угарској, али затим уочава да су се, заједно са католицима
и Јеврејима, у страху и под притиском, трпећи повремена насиља, укључили
у одбрану Сарајева и Босне. У светлу држања Кортија на Берлинском
конгресу, занимљива је и улога коју је у сарајевским збивањима одиграо
преводилац италијанског конзулата, Стева Петрановић.14

Исламски фанатизам побуњеника није морао да сасвим искључи
и одређени босански патриотизам. Неко ће у Фрименовим извештајима
можда и то пронаћи. Они, међутим, потврђују улогу Порте у подстицању
и наоружавању побуњеника. Може се прихватити и да је у питању била
револуција,15 али би је тада, на основу Фрименових извештаја и типологије
познатих историјских преврата, требало назвати исламском револуцијом.

Детаљнија анализа извештаја конзула Едварда Фримена препушта
се читаоцима. Они се овде и наводе у целини да би могли да одговоре на
још нека питања, осим оних која су овде постављена. Данас се чувају у
лондонском Националном архиву. Сигнатуре су наведене изнад сваког
документа. 
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1.

The National Archives (NA), Foreign Office (FO), 27, vol. 424, Acting
Consul Freeman to the Marquis of Salisbury, Bosna-Seraї, June 28, 1878

My Lord,
With reference to my despatch, Political, No. 39, of the 13th instant, I

have the honor to inform your Lordship that Hadјi Loyo has now been at
Serajevo for the last eight days, but no measures are taken for his apprehension,
from fear, I suppose, of offending the prejudices of the native Mussulmans.16

An address to the Governor General17 in his favour is said to be in preparation
by the Hodjas and Mollahs of the town.

I have also been informed, on very reliable authority, that Mazhar
Pasha’s statement regarding the punishment of the two police officers charged
with the apprehension of Hadji Loyo is entirely false, and that they have not
even been brought to trial.

This lamentable weakness on the part of the Governor General is much
to be regretted, as it serves to encourage the Moslem population in resistance
to all constituted authority, and to enhance the difficulties of the future
government of the province.

Hadji Loyo is nothing but an ignorant and fanatical peasant, and it is
difficult to account for the character of sanctity acquired by, and the honor
accorded to, such a robber and assassin.

2.

Ibid., July 5, 1878 (Telegraphic)
News received Wednesday by Austrian Consul and communicated by

him to authorities that European Congress has agreed to Austrian occupation
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of Bosnia.18 Representative body19 telegraphed yesterday to the Porte to know
what course it would pursue: no answer yet received. Today town in tumult,
shops closed, Mahommedans all in arms. They proceeded in a mass with few
Orthodox Christians to the Pasha, and declared they would oppose the
Austrians. This afternoon they have besieged the barracks and released all
military prisoners, and insisted on the immediate resignation and departure of
the commander of the troops, against whom there have long been complaints.20

Troops side with populace. Situation critical.

3.

Ibid., July 6, 1878, 1p.m. (Telegraphic)
Authorities powerless. Mahommedans, headed by Hadji Loyo, have

just seized powder magazine.

4.

Ibid., July 7, 1878 (Telegraphic.)
I telegraphed yesterday to your Lordship at Berlin, protest of

population against foreign occupation of Bosnia. Today agitation continues;
shops still closed, but no excess committed. Hadji Loyo was received yesterday
by Government and pardoned. Asiatic troops expected here. Hafiz Pasha, from
Kosovo, appointed Commander in Bosnia.21
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18 Генерални конзул Аустро-Угарске у Сарајеву Конрад фон Васић, 3. јула 1878.
добио је упутства од грофа Ђуле Андрашија, са Берлинског конгреса, да припрема
становништво и припаднике османске администрације за улазак аустроугарске
војске у Босну и Херцеговину. Сутрадан је Васић о томе обавестио босанског
валију, Масхар-пашу. Овај је, међутим, изјавио да није примио никаква упутства
из Цариграда и да ће се Босна и Херцеговина бранити. Пошто су сами аустријски
конзули у Босни проширили вести о предстојећој окупацији, већ напето стање у
Сарајеву претворило се у отворену побуну 5. јула 1878.
19 Народни одбор основан је у Сарајеву 5. јуна 1878, под утиском вести о турским
ратним поразима и предстојећој промени статуса Босне и Херцеговине. Први
састанак одржан је у пашином конаку. Тада се састојао искључиво од муслимана, да
би касније у њега ушло и неколико православних, католичких и јеврејских чланова.
20 Вели-паша, војни заповедник, тада се повукао у корист свог дотадашњег
заменика, Исмет-паше Узуновића, који је био пореклом из Босне.
21 Хафиз-паша, познат по успесима у ратовима против Црне Горе и Србије 1877-1878,
требало је да, пошто из Косовске Митровице стигне у Сарајево, преузме дужност
од Исмет-паше.



5.

Ibid., July 9, 1878 (Telegraphic.)
After twenty-four hours calm, Mahommedans again rose from all

(нечитка реч – прим. М.К.). This afternoon assailed barracks, demanding
resignation of General Islaw Pasha, a Bosnian.22 Leader of the movement,
Hadji Loyo, it is thought, encourages ringleaders. A few Albanian troops
arrived to-day; more expected. A guard has been placed at every Consulate.

6.

Ibid., July 10, 1878 (Telegraphic.)
Tranquillity restored. No further disturbance at present apprehended. 

7.

Ibid., 195, vol 1212, Acting Consul Freeman to the Right Honorable
Sir Austen Layard, Bosna Seraї, 10th July 1878

Sir,
With reference to my despatch No. 44 of the 5th instant respecting

disturbances in this town,23 I have now the honor to give Your Excellency a
succinct and detailed account of the whole affair from the first outbreak up to
the present moment.

On the afternoon of Wednesday the 3th instant the Austrian Consul
General, Mr. Wassitsch, received a communication from his government that
the British and German Plenipotentiaries at the Congress of Berlin had
proposed, and the Plenipotentiaries of the other Powers had consented to, an
occupation of Bosnia and the Herzegovina by Austrian troops, and that Austria
would take in hand the administration of the country. These are the exact terms
in which the information was communicated by Mr. Wassitsch to the Governor
General; neither to myself not to any of my colleagues has he made any
communication on the subject. Before, however, informing the Governor
General, which he only did on the 4th, and allowing measures to be adopted to
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insure the maintenance of order, he most unwisely, as it appears to me and
as indeed has been proved by the sequel, spread this intelligence throughout
the town. 

The following day there was considerable excitement among the
people and they applied to the authorities to know if the report of an impending
Austrian occupation of the country was true. The Pasha stated to them that he
had only as yet the information communicated to him by the Austrian Consul
General – that he had applied to the Porte for confirmation of it, and that in
default of an answer or of any instructions he should consider it his duty to
make what resistance he could with the means at his disposal, and that he relied
on the support of the people. An answer has since been received from
Constantinople that the question of an Austrian occupation of Bosnia has
indeed been brought before the Congress, that the Porte was actually engaged
in discussing the condition of such occupation, and that in the meantime no
hostile measures were to be taken.

In my despatches No. 33, 35, 36, 37 and 38, I have depicted to Your
Excellency the general feeling of discontent which existed in this province,
and this news of an approaching Austrian occupation served as a pretext for an
outburst of popular feeling and a demonstrations against the Government, more
especially against the military authorities on whom the people threw the whole
blame of the non-payment, and general neglect as regards food and clothing of
the troops.24

On Friday the 5th the bazaars and all the shops were closed, there was
great excitement in the town, and all the Mussulmans were armed. In the course
of the afternoon they assembled to the number of two or three thousand and
assailed the barracks, demanding the instant resignation and withdrawal of the
Commander of the troops in Bosnia, Vely Pasha. The only troops in garrison
were Bosniacs - the battalion raised in the town and district of Serajevo – and
they sided with the people and refused to obey their officers. Three times the
bugle sounded “To arms”, but the soldiers paid no attention to it. The populace
then burst into the barracks and liberated all the military prisoners and put arms
in their hands. By this time the Governor General, Mazhar Pasha, the
Musteshar Constant Pasha25 with a few other employees and notables had
appeared on the scene and endeavoured to calm the people, but they could not
be persuaded to disperse unless Vely Pasha was either given up to them or else
signed in their presence the resignation of his command. Having no troops to

Милош Ковић

390

24 Реч је о учешћу босанских муслимана у ратовима 1876-1878.
25 Констан-паша је био заменик Мазхар-паше и једини хришћанин (био је Грк) у
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rely on, this he finally did. He was then permitted to quit the barracks and the
people, it being nearly dark, dispersed to their homes.

Saturday the 6th the shops were still kept closed, those persons who
were willing to open theirs not being allowed by the others. The Mussulmans
were still in arms, and a large party headed by the now famous Hadji Loyo
repaired to the powder magazine for ammunition. Hadji Loyo in fact took the
lead in everything, and was styled by the people their Commander, his
lieutenant being a certain Burek, a murderer who has been released on the
previous day from the military prison. An attack on the Austrian Consulate
was talked of and a certain number of men had been told off to conduct the
Austrian Consul and his personnel to the frontier, but this plan was abandoned.
In the afternoon Hadji Loyo surrounded by a concourse of people went to the
Konak. The Alaї Bey, or Chief of the Police, met him at the post of the stairs
and embraced him and conducted him to the Pasha, by whom he was well
received, and coffee was served to him. The interview ended in his receiving
full pardon for past offences and a present of five hundred piastres. Mazhar
Pasha has been blamed by many for this, but matters had come to such a pass,
and there being no military force to be relied on, that I really think His
Excellency had no alternative but to amnesty Hadji Loyo and endeavour to
bring him over to the side of the Government. He is to blame, however, for not
arresting him during the fifteen or twenty days that he had already been in
Serajevo before the outbreak.

On Sunday Vely pasha, who was ordered from Constantinople to
change places with Hafiz Pasha, Commander of the troops in the Vilayet of
Kosovo, left Serajevo, and the day passed over tolerably quietly, although the
shops were not opened and a great many of the Turks were still armed.

On Monday afternoon four companies of Albanian troops arrived from
Travnik, and this was the signal for a renewal of the disturbance. Hadji Loyo
excited the people by drawing their attention to the ragged and the shoeless
state of the soldiers just arrived, whom the natives endeavoured to gain over to
their side, and before long an immense throng of armed Mussulmans again
assembled and assailed the barracks, demanding this time the resignation of
Liva Ismet Pasha, a Bosnian of influential family. He positively however
refused to quit the barracks, and the Governor Mazhar Pasha, on the strength
of the few Albanian troops that had arrived, determined to show a firmer front
to the people. He adjourned to the barracks and succeeded in inducing the
Bosniac battalion to remain loyal to the Government and to obey orders. This
was the most critical moment, and it was not expected that the night would
pass over quietly. Mazhar Pasha, however, acted with laudable energy, strong
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guards were placed at all the Consulates and the town was held by the military;
and His Excellency was in the streets the greater part of the night.

On Tuesday morning an official notice was published, copy of which
I enclose. It was a bold stroke, as the military were not yet in sufficient strength
to enforce its execution in the event of opposition. There were murmurs and
threats when it was first issued and a large body of armed Turks marching three
abreast proceeded through the town to the chief mosque to hold counsel. On
this occasion Hadji Loyo appears to have exerted his influence in favor of
order, and a telegram having been written and sent to the Porte demanding the
recall of Ismet Pasha, the people dispersed. In the course of the afternoon many
of the shops were opened and very few Mussulmans appeared in the streets
armed. No rigorous measures were adopted, however, against those who acted
in opposition to the official notice.

Today, Wednesday, tranquillity prevails, all the shops are opened, it is
market day and the market is well attended, and no further disturbance is at
present apprehended.

Tomorrow two battalions of Asiatic troops are expected from Svornik,26

and on Friday Hafiz Pasha will arrive with two squadrons of dragoons and
three battalions of infantry. Hafiz Pasha bears an excellent reputation for energy
and courage as well as for integrity, and with the considerable force at his
command. I have full confidence that he will succeed in maintaining order for
the future.

Although the news of the approaching Austrian occupation was
undoubtedly the immediate cause of the late outbreak, I do not believe that the
majority of the population is really opposed to it, or that it will meet with any
serious opposition if acquiesced in by the Porte. Of course, there are a great
many individuals who know that with the arrival of the Austrians their
influence in the country – an influence not always exerted for the best purposes
– will cease, and they think that perhaps by a show of opposition on the part
of the people the decision of Europe may be influenced. The Orthodox
Christians are also not generally favorable to Austria, and they, with sundry
Servian agents, no doubt work on the Mussulman population to make a show
of resistance. In the present state of excitement no one, either Mussulman or
Christian, dares express himself other than hostile to Austria and ready to take
part in any armed resistance to the proposed occupation. On the 6th instant a
deputation representing the Mussulmans, Orthodox Christians, Catholics and
Jews of this town waited on me with a request to forward a telegram, copy of
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which I enclose, to the Congress of Berlin protesting against any foreign
occupation of the country, but expressing their readiness to accept the control
of a mixed European Commission. This telegram was signed by all creeds and
classes but many have acknowledged to me since than they only attached their
signatures under the influence of fear.

These late disturbances have, I consider, indisputably proved the absolute
necessity of a foreign occupation of the country to carry out reforms. The
Turkish Government has so far lost its influence and prestige with the
Mussulmans of this province that they could only be kept in subjection by a
large military force, and although they have ostensibly united with the
Christians in face of a common danger, there have been unmistakeable signs
in their actions of late that, could they succeed in getting rid of all Osmanli
employees, they would allow no part in the administration of the country to
non-Mussulmans.

At Mostar, Travnik and other towns in the province I hear that there
have been likewise been demonstrations against an Austrian occupation, but
unattended by disturbances much as have occurred here, of which they are the
mere reflections and have no real significance.

I have the honor to be, with the greatest respect,
Your Excellency’s

Most obedient,
Humble servant,

Edwd. B. Freeman

Inclosure 1
Official Notice to the People of Serajevo (Translation)

1. Today at the latest by midday the shops and stores and the bazaar must
be opened, and everyone must occupy himself with his business. Whosever’s
shop or store shall be found closed after the appointed time will be opened by
the authority, and not only will the Government not be responsible for any loss
occasioned by this proceeding, but the proprietor will be punished.

2. It is strictly forbidden to go armed through the town, in the bazaar
or in the faubourgs, either by day or night. Whoever contravenes this order
will be arrested, disarmed and punished.

3. Drinking shops are to remain closed till further orders. Whoever
shall open a drinking shop contrary to this order and whoever is found drunk
in the town will be arrested and punished.
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4. It is forbidden to walk in the town without a lantern after the “yatzi”
(1 h. 40 m. after sunset). Whoever acts contrary to this regulations will also be
arrested and punished.

5. All gatherings and meetings without the consent of the Government
are forbidden. Whoever acts contrary to this decree will be punished.

6. Whoever shall force the people by word or deed to close their shops
will be punished according to the law against disturbances of the peace.

Conclusion.
The punishment of those who act contrary to the enactments of these

six articles will be sized and carried into execution by the military tribunal.
Tuesday
27 June/ 9 July 1294 (1878)

Inclosure 2
Telegram from the People of Serajevo to the Congress at Berlin,

forwarded by Acting Consul Freeman to the Marquis of Salisbury
L’ umile radunanza della popolazione della Bosnia e Erzegovina, tanto

Musolman quanto Cristiana, ha l’honore di portare alla conoscenza del Congresso che
ha deciso irremovibilmente, seriamente e categoricamente, colla mano armata,
respingere ogni occupazione della nostra patria sia di Austro-Ungheria sia di qualsiasi
armata. Del resto non siamo contrari alla Commisione Mista Europea. Sulla
conscienza del Congresso poniamo salvarci della ruina et dal spargimento del sangue.

Serajevo, le 5 Luglio, 1878.27

8.

Ibid., 27, vol 424, Acting Consul Freeman to the Marquis of Salisbury,
Serajevo, July 16, 1878 (Telegraphic)

Hafiz Pasha urgently demands ten battalions of Turkish troops to
maintain order during entry of Austrians, but can obtain no reply from Porte.
Of twenty-three battalions now in Bosnia, nineteen are Bosnian and not to be
trusted. I telegraph at his request.
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9.

Ibid., July 18, 1878
My Lord,
I have just telegraphed to your Lordship that I much fear that the

Turkish Government is playing a double part, and stirring up the population of
Bosnia to resist the Austrian occupation.

I have, &c.
Edwd. B. Freeman

10.

Ibid., July 18, 1878
My Lord,
I have the honor to report to your Lordship that although tranquillity

has not been disturbed during the past week, there is still much excitement in
this town regarding the approaching Austrian occupation. Armеd resistance is
still talked of, and lists have been drawn up of all those in the town and
surrounding country, Mussulman, Christian and Jew, capable of bearing arms.

Hafiz pasha, the newly-appointed commander of the troops in
Bosnia, arrived here on the 12th instant, accompanied by a small detachment of
cavalry, but with no infantry, as was announced, nor have any arrived since. He
has applied to the Porte for ten battalions of Asiatic and Roumelian troops
which he knows he can rely on, but can obtain no answer to his application.
Indeed, he sad he has received no instructions or communication of any sort
from Constantinople since his nomination to Bosnia, in spite of repeated
applications on various subjects. Two days ago he begged me to telegraph to
Her Majesty’s Ambassador at the Porte to urge the Turkish Government to send
the troops he asked for, but as I cannot telegraph to Constantinople in cypher,
I telegraphed instead to your Lordship at the Foreign Office. There are at the
present moment twenty-three battalions of infantry in Bosnia, but of these
nineteen are Bosniac, and cannot be relied on to act against the people in the
event of disturbances. Of the other four, only one is purely Turkish, the
remaining three having latterly received many Bosniac recruits to complete
their strength. A great number of Martini-Henry rifles have lately been received
here, and two battalions now in garrison, one Turkish and the other Bosniac and
Albanian mixed, have been armed with this weapon instead of the Snider rifle
hitherto in use. The troops, however, are miserably clothed, and, expect at
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Sarajevo, receive no rations but bread. In the Herzegovina there are nineteen
battalion, of which only six are Bosniac. The command in that sandjak is
independent of Bosnia. 

Hafiz Pasha says he requires the ten battalions he has asked for to guard
the depôts of arms and ammunition throughout the country, and to maintain
order in the chief centres of population until the entry of the Austrian troops. He
wished to transfer a battery of field artillery now at Travnik to Sarajevo, but he
was given to understand that the people would not allow its removal, and for
want of sufficient force has been obliged to postpone the transfer. Considering
the reinforcement of trustworthy troops that has been received here, the
Government does not certainly show the determined attitude that might have
been expected, nor is there any attempt to inforce obedience to the official notice
published on the 9th, and of which I forwarded a translation to your Lordship
inclosed in my despatch Political, No. 48, of the 10th instant. 

The day after the new Commander’s arrival, the people applied to him
for arms and ammunition, but he told them that without orders from his
Government he would not so much as give a percussion cap. They said they
should telegraph on the subject to Constantinople, which he told them they
were quite at liberty to do, but that whatever answer they received he, as a
soldier, would only obey the orders of his superior, the minister of War. The
people telegraphed, but I am not aware that they have received any answer.

The opposition to an Austrian occupation of the country does not
appear to be so strong in the other parts of the province as at Sarajevo, whence
emissaries have been sent all over the country to stir up the people to resistance.
The Beys of the Possavina have been telegraphed here that they will only fight
if ordered by the Government and in conjunction with the regular forces, but
positively refuse to allow the entry into their sandjak of Bashi-Bozuks from
other parts of the province. The Mussulmans of Banjaluka do not also seem to
contemplate resistance, but asked that the Government should guarantee to
them the free exercise of their religion, the honor of their families, the right to
carry arms, and, if they should later desire it, the permission to emigrate
unmolested. A fear seems to be entertained that they will be treated by the
Austrians as they co-religionists in Roumelia have, in many eases, been by the
Russians and Bulgarians, and there are many persons, Servian Agents and
others hostile to Austria, only too ready to work upon these groundless fears.
After careful inquiry, I am inclined to believe that the opposition to Austria of
the Orthodox population is not nearly so great as is generally believed. Their
policy for the moment is to unite with the Mussulmans, as they think that their
lives would be in danger were it supposed that they favoured the occupation.
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In the Herzegovina the people are tranquil, but the Mutesarif appears,
on the strength of a communication from the Governor General of Bosnia, to
have informed the notables of Mostar that Austria has abandoned the idea of
occupying the country. Here also, as day after day passes and nothing further
is heard of the matter, the people begin to doubt the occupation ever really
taking place.

Altogether the conduct of the authorities is, I must say, open to
suspicion, and it is generally though that the Turkish Government is playing a
double game, and exciting the people to make a show at least of resistance.
These latter have never been clearly told that the Porte has consented to an
Austrian occupation of Bosnia and Herzegovina, the lists of men capable of
bearing arms are being made out under the auspices of the police, and
representatives of the people meet daily in the room at the Konak or
Government House to concert measures of defence. The people of Sarajevo
have now engaged the other sandjaks of the province also to sent
representatives, four from each, to discuss the present situation. They are
expected to arrive in a few days, but the Sandjak of Svornik (the Possavina) has
refused to send any representatives. It is also a fact to be remarked that just at
the seat of Government the opposition is so much stronger and more openly
displayed than in the other parts of the province. On the other hand, Hafiz
Pasha assures me that he has given instructions, as ordered by the Porte, to all
the commanders on the frontiers not to oppose by force the entry of the
Austrians should it be attempted prematurely, but simply to protest. There
appear in fact to be two separate and opposing influences at work in the
country, both, however, proceeding from the Government. Your Lordship will
perhaps remember that I have in former despatches expressed my opinion that
no opposition need be anticipated from the people of this province, either
Mussulman or Christian to an Austrian occupation, if the Turkish Government
acted loyally, and abstained from intrigue and instigation, and my opinion has
not been shaken by the late demonstrations and disturbances. Let it once be
clearly understood that the Porte has agreed to the occupation and will repress
by force, if necessary, any opposition, and I do not believe that resistance would
be again so much as spoken of. 

I have, & c.
Edwd. B. Freeman
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11.

Ibid., July 26, 1878 
My Lord, 
I HAVE very little importance to communicate to your Lordship this

week. The people here continue their preparations for a resistance to the Austrian
troops, and a national defence fund is being raised, which yesterday has reached
the sum of 700,000 kaїmé. I think, however, that the warlike ardour of the
population is beginning to cool, and there is no talk of marching to the frontier. 

From Mostar I am informed that the Mussulmans seem quite resigned
to the Austrian occupation and not to contemplate resistance, and that perfect
tranquillity reigns. My informant states that the authorities have received secret
orders to shoot any disturber of the peace, whereas here the Commander of the
troops declares that he has been ordered on no account, in the event of
disturbances, to fire on the people. 

It appears that the Mussulman refugees from Nicksich have asked
permission of the Prince of Montenegro to return to their homes. 

In the Herzegovina the army contractors refuse to any longer furnish
supplies, and the troops are said to have food for only twenty days. Their
rations have consequently been reduced. The Government employees, who
have not been paid for some months, anxiously await the Austrians, hoping to
be confirmed in their posts and to receive arrears of pay.    

The Austrians have thrown their bridges across the Sava at Brod and
Gradiska, but the date of their entry into Bosnia still seems doubtful. It is very
desirable that it should be hastened, and an end put to the present agitation and
uncertainty, and to the state of chaos that prevails in the Administration.

I have, & c.
Edwd. B. Freeman

12.

Ibid., 195, vol 1212, Acting Consul Freeman to the Right Honorable
Sir Austen Layard,

Bosna-Seraï, 3th August 1878
Sir,
I have the honor to inform Your Excellency that on Saturday the 27th

ultimo a fresh outbreak occurred of the Mussulmans of this town, of a much
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more serious character than the former one reported in my despatch No. 45 of
the 10th of July. This outbreak was supposed by some persons to have been in
consequence of intelligence having been received here that the Austrian troops
would cross the frontier the following day, and because the Austrian Consul
General distributed some copies of a Proclamation from his Government to
the people of Bosnia and the Herzegovina, copy and translation of which I beg
to enclose herewith; but from information I have since obtained I am inclined
to think that it had been in preparation for some days previously. 

The immediate pretext for the disturbance was the removal from the
fortress to the arsenal of some pieces of artillery, and the refusal of the
authorities to give arms and ammunition to the people. They declared that they
were being betrayed into the hands of Austrians, and they collected in great
numbers and attacked the Konak or Government House, clamoring for the
Pasha’s death. Troops and four pieces of mountain artillery were brought into
the Konak by a back entrance, but no serious attempt appears to have been
made to disperse the mob. Hafiz Pasha declared that the troops refused to fire
on the people but it is very doubtful if they were ever ordered to. They fired
repeated vollies in the air, but they only irritated the people who at the
command of Hadji Loyo fired on the soldiers, and on this a company of
Zaptiehs, which was drawn up near the Konak fired on the people. This caused
a momentary confusion and panic, and had the advantage been followed up
either by another discharge, or even by a charge at the point of the bayonet,
probably the crowd would have dispersed and the disturbance have been at
once suppressed. Profiting, however, by the weakness and indecision of the
authorities, the people soon had the upper hand. Firing was kept up throughout
the afternoon, but the casualties were few – fourteen, I believe, killed and
wounded at the side of the troops, and ten or eleven on the side of the people.
The Vali, Constant Pasha, and other Osmanli officials fled from the Konak, the
telegraph wires were all cut, the prisons were thrown open releasing some two
hundred individuals including many criminals of the worst class, the few
Bosniac soldiers still in garrison disbanded and joined the people, and the
Asiatic soldiers were made to quit the barracks and were lodged in the different
Khans in the town so as to be under the eyes of the Bosniacs.

In the course of the night Hafiz Pasha with four companies of infantry,
four mountain pieces, and a troop of cavalry, left Serajevo, but with what object
is not clear. The people declare he was endeavoring to effect an escape, whereas
he pretends that he wanted to reach the citadel above the town from the rear by
making a detour, and prevent the powder magazine and arsenal from falling
into the hands of Bosniacs. Early the next morning, however, he and his troops
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were brought back to the town, prisoners without having fired a shot in their
defence. I consider the whole thing to have been a comedy, and the conduct of
Hafiz Pasha has throughout been most inexplicable. Either he has been acting
according to instructions and conniving at this rising of the Mussulmans or
else he has displayed the most consummate cowardice – the former I consider
by far the most probable. Having been kept prisoner some time in a Khan he
was taken to the chief mosque, and prayers having been said he was conducted
to the Konak and installed as Civil Governor. He is of course utterly powerless
and a mere puppet in the hands of the people. In fact at the present moment no
authority exists but the authority of the people, and unfortunately the worst
class have got the upper hand. Many respectable native Mussulmans, averse to
these disturbances, have sought safety in flight or are concealed in their country
houses, but the majority have from fear sided with the people. Hadji Loyo,
Hadji Kaukgac, and a certain Hogia named Yamaković are the principal leaders
of the movement.28

In the course of Sunday afternoon the officer who on the previous day
had commanded the Zaptiehs to fire on the people, a Bosniac and aide-de-camp
of Hafiz Pasha, was openly murdered in the town.

The people having no longer anything to fear from the authorities,
either civil or military, their fury against Vali Mazhar Pasha began to abate and
it was decided that he should be allowed to quit together with the Musteshar
Constant Pasha. The latter actually left early on Monday morning the 29th

ultimo, taking the Mostar road, and Mazhar Pasha was to have followed in a
few hours. When the time came, however, His Excellency was prevented from
leaving and his life was thought to be in danger; a band of armed men also
started off to bring back Constant Pasha. They found him not many miles from
the town in a Mussulman Bays country house awaiting Mazhar Pasha, and he
was made to return together with a Christian Zaptieh Bimbashi named Yasha
Aga who had left with him. When they reached the centre of the town they
were set upon by the mob, dragged from the cart, their very clothes torn off
their backs, robbed of all their money and baggage, their horses taken and the
cart broken in pieces. They were then locked up in a room in a Khan and
guarded by Bosniacs. An immence crowd of Mussulmans collected, many tried
to scale the walls of the Khan to get at the prisoners to kill them, and no one
thought they would even come out alive. Hadji Loyo, however, seems to have
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exerted his influence to save them – probably he was bribed – and the following
day together with Mazhar Pasha, and the Kadi they were allowed to quit Serajevo
by the Constantinople road under escort of about two hundred Bosniacs.

When Constant Pasha was brought back and despoiled and matters
seemed proceeding from bad to worse, my colleagues and myself decided on
addressing a remonstrance to Hafiz Pasha, copy of which I inclose herewith,
in the hopes that it might induce him to make some effort to prevent excesses,
and that it would give weight to his endeavors in the cause of order.

The Turkish authority having been got rid of measures were now taken
to resist the Austrian advance. Arms and ammunition were distributed to both
Mussulmans and Christians, bread was ordered to be made in large quantities,
and everyone told to be ready to march in the course of the next two days.

On Wednesday the 31th ultimo Hadji Loyo went to the Austrian
Consulate and informed Mr. Wassitsch that he must leave immediately with
all his employees, and he succeeded also in extorting from him thirty
napoleons. Mr. Wassitsch said he was ready to leave if the provisioned
Government made the demand in writing. This was done, and at about 2 p.m.
Mr Wassitsch with his whole consular staff and many of his subjects left for
Mostar. He selected that route as the safest, thinking to find the town already
in the possession of the Austrian troops. In this I fear he will have been
mistaken as news have been received here today of a rising of the Mussulmans
yesterday at Mostar. The Mutesarif, his brother in law, the Mufti and one or two
other Turkish officials are said to have been murdered, and Ali pasha the
Commander of the forces to have escaped with three battalions towards
Gabella, the other three battalions now at Mostar, probably Bosniacs, having
sided with the people.

At first, when the time fixed for marching against the Austrians
arrived, there was very little enthusisasm. The Asiatic troops who were sent
on in front, deprived of their commanders, went most reluctantly. They had no
officers with them above the rank of Yuzbashi or Captain, no baggage, no tents,
nothing in fact to which they were accustomed. On the morning of Wednesday
a certain Rizvan Bey, one of the instigators of the revolt, rode through the town
upbraiding the people for their lukewarmness, and then in a fit of fury drew his
sword and cut down three men – a Zaptieh, an Orthodox priest, and his own
nephew. The two former, I believe, have died of their wounds. Great efforts
have since been made to inverse the ardour of the people, and a telegram
received from Banjaluka, translation of which I enclose herewith, recounting
the occupation of that town by the Austrians in a manner which indicates
annexation, has been published here to serve as an incentive to resistance.
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Yesterday and today considerable bands of armed men have left the town for
Travnik, Visoko and Vranduk, and it is calculated that up to the present moment
about five thousand men have marched from the Kaza or district of Serajevo.
What sort of resistance they will offer it is difficult to foretell. There is no
organization of any kind, no arrangement for the regular and continued
provisioning of the men, no plan of operation, and above all none in whom is
vested the supreme command; but every little band of men acts entirely on its
own responsibility. Yet in spite of all this the Austrians may find their advance
considerably retarded, even if no greater calamity happens, by these irregular
forces, and the longer they delay the greater will be the resistance. There is very
little doubt that, had they been less dilatory and made a rapid entry and advance
a fortnight or three weeks ago, they would have met with trifling opposition.

The Christians, Catholic as well as Orthodox, and even the Jews, have
been armed and several small bands have left with the Mussulmans. They are
only, however, activated by fear of the latter, and will certainly not fight if they
can avoid it. It appears astonishing in fact that the Mohamedans should be so
easily duped by them.

There cannot be said to be any authority or Government here at the
present moment. Hafiz Pasha is nominally Vali, and a Council of Citizens are
supposed to direct affaires, but they have very little power. And yet on the
whole a surprising tranquillity reigns in the town. This is no doubt partially
owing to the absence of a large proportion of the male population. There are
also no military here, except the guards which were placed by Hafiz Pasha at
the various Consulates the first day of the outbreak, and which have been
allowed by the people to remain. I go out freely in the town, unattended even
by my Kavass, and meet with no disrespect or annoyance from anyone. All
Europeans except the Consuls have either quitted the place or remain concealed
in their houses.

None is allowed any longer to wear European costume. Officials,
officers of the army, all and every one in fact – the Consuls alone excepted –
rich or poor, Mahomedan or Christian, are obliged to wear the national dress.
Turkish women also are forbidden to wear the Constantinople “Ferijeh”, to
carry parasols, or to wear European boots, and must veil and dress themselves
according to the usage of the province. Today also a notice has been published
that henceforth the country will be governed according to the Sheriat or
religious law; imprisonment will be abolished, a murderer will be instantly
executed, a thief will have his hand cut of, etc. etc. In fact an attempt is being
made by the fanatical and conservative Mussulmans to bring back the country
to the state in which it was some thirty years ago, before its subjection by the
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Serdar Ekrem Omer Pasha29 and the introduction of the Tanzimat, when its
allegiance to the Porte was merely nominal, when the native Beys were the
sole power in the land, and when the feudal system was still in full force.

I am still strongly of opinion that the Turkish Government was the
original instigator of this resistance to the Austrian occupation. It is difficult
otherwise to account for the unceasing arrival of arms and ammunition during
the past month. I myself have seen many hundred cases of cartridges enter the
town, and the Vicomte du Halgouêt, Military Attaché to the French Embassy
at Constantinople, who arrived  here the day of the late outbreak, states that
between Mitrovica and Serajevo he passed over four hundred horse loads of
ammunition coming this way, while at Mitrovica there were thirty two railway
vans full of ammunition waiting to be sent on to Bosnia, and a railway official
told him that during the whole of the war with Servia so much ammunition
had not passed over the line as during the last few weeks.30

The telegraph wires were repaired on the 30th ultimo, and since that
date I have been able to maintain a telegraphic correspondence with Her
Majesty’s Ambassador at Vienna31 regarding passing events. All postal
communication with Europe is, however entirely cut off, but I have prepared
this report that I may send it to your Excellency at the earliest opportunity.

I have the honor to be, with the greatest respect, 
Your Excellency’s 

Most Obedient,
Humble servant, 

Edw. B. Freeman

Inclosure No.1:

Proklamacija
Čete Njegova Veličanstva Cesara austrijanskoga i Kralja ugarskoga na

putu su, da prekorače granicu Vaše domovine.
Nedolaze one kao neprijatelji, koji bi želili na silu osvojiti ovu zemlju.
Nego dolaze vam kao prijatelji, koji su radi dokinuti nebrojena ona

zla, koja od mnogo jurve godinah, bi reć od pamtivieka, uznemiruju ne samo
Bosnu i Hercegovinu, nego i susiedne pokrajine austro-ugarske.
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Sa žalostju dočuo je svietli Cesar i Kralj, da unutarnji gradjanski rat
pustoši krasnu ovu zemlju: da se stanovnici jedne iste domovine kèrvave i kolju
medju sobom; da je nestalo tèrgovine i prometa; da su Vam stada grabežu
izvèržena, njive neobradjene, i da se je nevolja udomaćila po gradovih i po selih.

Poradi velikih i težkih nesgodah nebiaše moguće Vašoj vladi, uspostaviti
trajno mir i slogu, na kojih jedino osniva se sreća i dobrobit narodah.     

Svietli Cesar i Kralj nemogaše više očima svojima gledati, kako
zulumi i nemiri mah preoteše tik pokrajinah Njegovih, kako je sirotinja i
nevolja sve većma primicala se granicam deržavah Njegovih.

Ponukovanjem Njegovim obratiše europejske dèržave svoju pozornost
na stanje Vaše, ter u kongresu u Berlinu bi jednoglasno odlučeno, da Vam
Austro-Ugarska povrati mir i dobrobit, bez kojih jadnici već odavna živite.

Njegovo Veličanstvo Sultan, želeć sreću Vašu, sklonio se je i sám, povieriti
Vas zaštiti premožnoga Svoga prijatelja, Cesara i Kralja austro-ugarskoga.

Doći će dakle k Vama cesarske i kraljevske čete. Nenose vam one rata,
nego donose Vam mir.

Naše oružje štitit će svakoga, a neće tlačiti nikoga.
Zapovieda svietli Cesar i Kralj, da svi sinovi ove zemlje imadu uživati

jednako pravo po zakonu; da svikolici imadu štitljeni biti glede svoga života,
glede svoje viere, i glede dobra i imietka svoga.

Vaši zakoni i uredbe Vaše neće se samovoljno ukidati, a štedit će vam
se svetinje i običaji vaši.

Ništa se na silu preinačiti neće: svakom će se zgodom zrelo razmotriti
i prosuditi, čega vam treba.

Stari će zakoni vrediti još sveudilj, dokle god nebudu izdati novi.
Očekiva se od svih svietovnih i duhovnih poglavarstvah, da će čuvati i
uzderžavati poredak ter da će u svačem podupirati vladu.

Dohodci ove zemlje obratjat će se jedino na potreboće, što ih zemlja
bude imala.

Nenamirene daće od posliednjih godinah neće se tražiti ni pobirati.
Čete svietloga Cesara i Kralja neće zemlje ni tlačiti ni mučiti. One će

novcem platjati, što god od stanovnikah budu trebovale.
Svietli Cesar i Kralj poznaje tegobe Vaše i želi, da budete sretni.
Pod premnožnim Njegovim žezlom živi zajedno mnogo narodah, i

svaki narod govori svojim jezikom. Vlada on nad sliedbenici od mnogih
vierozakonah, i svaki od njih izpovieda javno i slobodno vieru svoju.

Bošnjaci i Hercegovci!
Pohèrlite s pouzdanjem pod zaštitu slavodobitnih zastavah austro-

ugarskih.
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Dočekajte vojnike naše kao prijatelje Svoje, - budite poslušni
poglavarstvu, primite se opet poslovah Svojih i bit ćete štitjeni u plodovih rada
Svoga.32

Inclosure No.2:

Le Corps Consulaire – Son Excellence Hafiz Pasha, Commandant des
Troupes du Vilayet de Bosnie 

Bosna Seraї
Le 30 Juillet 1878
Monsieur le Commandant,
Le Gouverneur Général nous fait savoir que forcé de se démettre par

suite des circonstances actuelles, il vous a remis ses pouvoirs. En présence des
faits qui se passent, de la tournure que semblent prendre les affaires et du danger
que court, dit-on, la vie de l’ Ex-Vali, nous ne pouvons, Mr le Commandant, que
vous engager à prévenir la population de la gravité de ses actes et de la
responsabilité qui retomberait sur la province entière si elle se livrait aux
moindres excès soit contre les particuliers soit contre toute autorité constituée.    

Veuillez agréer, etc.
Le Corps Consulaire
(Suivent les signatures et sceaux)

Inclosure No.3:

Translation
Telegraphic despatch addressed by the Commander and by the

Mutesarif of the Sandjak of Banjaluka to the Sublime Porte and to the
Government of the Vilayet

The Austrians passed the frontier on Monday. According to instructions
they received the protest but disregarding it entered yesterday Wednesday at
five o’clock (noon) into Banjaluka. As they announced that they would enter
the fortress and that the Imperial soldiers must go out, answer was given that
we could not deliver up what had been entrusted to our care, but that if they
entered by force we should protest but not offer resistance. In this matter we
received your order some time since which contains instructions as to how we
are to act in the case of the Austrians passing the frontier with the consent of
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the Government, but that if they should precipitate matters before a convention
that we were to protest, that the people and the soldiers were to remain in their
places, but no one was to offer resistance. According to this order we limited
ourselves to an official protest and nothing was done either by the people or the
soldiers contrary to your wish. The Austrians relying on their strength entered
the fortress, turned out the Imperial troops, and in the place of the Ottoman
Standard hoisted the Austrian and saluted it solemnly. Then they desired that
a commission should make out a list of the cannon, necessaries, ammunition,
etc. and make them over to them, but we said we could not do that without
permission, and as they knew they could not force us they agreed to wait and
placed a guard over the ammunition. When they entered the town they stuck
up notices in the public places, written in Turkish and Slave, in which certain
assurances are given, stating that under Austrian protection live many different
nations and inviting all the inhabitants to come under the glorious Austrian
standard, and putting aside the idea of merely reforming existing institutions,
flaired indicated annexation. The people are in the state of indescribable
uneasiness, and the soldiers have dispersed to their homes. Around two hundred
artillery-men who remained and all the Redifs and other officers and the civil
employees are left in the streets. In the chest there is not a para, and in the
Austrian notice all arrears of taxes are remitted. On account of the disturbances
at Serajevo, communication is interrupted, and as Kaїmes33 have entirely lost
their value, officers, soldiers and employees are starving. Indescribable despair
prevails. We and the notables of the town beg immediate instructions as to
whetter we are to accept or resist these proceedings and demands of the Austrians.

20 July/ 1 August 1878
(Signed)
Hussein, Commander of Banjaluka
Salih, Mutesarif of Banjaluka          

13.

Ibid., 12th August 1878
Sir, 
With reference to my despatch No. 48 of the 3rd instant, I have the

honor to inform Your Excellency that during the past week the leaders of
Mussulman revolt have not relaxed their efforts to stir up the people to resist
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the Austrian advance. Hadji Loyo, whose power and influence is absolute, has been
indefatigable in his endeavors, and it is said that had it not been for his presence here
not a fourth part of those who have marched would probably have done so. High
and low, rich and poor, all have been forced to arm and go to the front. General
Ismet Pasha, the Gyumrukgce or Head of the Customs Department, the Chief
Inspector of Forests, and many others I could mention holding high positions, have
been obliged to drop in Bosniac costume and go as common Bashi-Bozuks. Had
they refused it would have cost them their lives. In fact it has been a complete reign
of terror. Large money exactions have also been made on the population. The Jewish
Community alone have had to pay a million piastres. From Fazli Pasha eight hundred
thousand where demanded, a certain Christian merchant who refused to proceed
to Possavina to raise the Christians was made to pay fifteen thousand, and upon
some pretext or other way one has had to contribute his quota.

It appears, however, that as yet the Bosniacs have offered but a feeble
resistance to the Austrians, and the slow advance of this later has considerably
diminished their prestige in the eyes both of friend and foe. The Asiatic troops,
to whom were entrusted the most important positions are said to have fought
well at Yaica and Maglai34 and to have suffered great losses, but they received
no support from the native Mussulmans. These Asiatic troops now refused to
fight any longer and several thousand have passed through this town, or taken
the road over the mountains, during the last three days on their way to Sjenica.
They tried to induce the guards stationed at this and the other Consulates to
accompany them, but on the Consuls undertaking to eventually provide for the
safe conduct of these men free of expense to Sjenica, and in the meantime to
assure them their daily food, they have all remained at their posts.

In consequence of the defeat experienced by the Turks at Yajca the
Austrians seem to have entered Travnik on the afternoon of the 10th instant
without meeting any resistance, and the inhabitants of the town are said to have
most decidedly refused the offers of assistance from Serajevo. It becomes in
fact daily more evident that no resistance would have been made in any part of
the country to the Austrian troops, had the people not been urged to it by
emissaries sent from this town. Compulsion and intimidation have been
resorted to everywhere to make the people raise, and Osmanli officers and
functionaries have been robbed and murdered in all parts of the province. 

The Bashi-Bozuks have naturally committed innumerable excesses
wherever they have passed, and ruined the crops which unfortunately in many
places were not yet gathered in. They have also burnt the residence of the
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Catholic Bishop of Bosnia situated at Brestovca35 about twenty five miles from
this town.

On the 4th instant a telegram was received here from the Porte urging
the people not to oppose the occupation of the country by Austria. Hafiz Pasha
did not dare publish this telegram. He communicated it to a few of those who
have taken into their hands the management of affairs. But they declared that in
the present state of excitement of the people they could take no steps in the matter.

On the 6th another telegram was received from the Porte to the effect that
the Sultan viewing with regret the shedding of blood now taking place in Bosnia
have begged the intervention of Her Majesty the Queen of Great Britain, and Hafiz
Pasha was ordered to proceed immediately to the Austrian Head Quarters and inform
General Filipović, and to hold him responsible for all future bloodshed. Hafiz Pasha
was on the point of starting on this mission, but was prevented by the people. 

Yesterday Hafiz Pasha accompanied by a deputation of townspeople,
consisting of two Mussulmans, two Orthodox Christians, one Catholic and a
Jew, left this for Busovaca to try and make terms with Austrians. On the other
hand, Hadji Loyo, who went two days ago to Kisilijak, has returned to Serajevo
and in making a last effort to induce the people to resist the Austrian advance.
I do not think, however, hе is likely to be very successful. For several days
past the people have been secretly returning to their homes one by one, and
they will not willingly again take up arms. The public crier, however, announced
today in town that all those whose names were on the lists of combatants who
did not join their respective banners by tomorrow would be shot, and that
anyone was free to shoot those who attempted to evade this order. 

The Austrians were at Vitez fourteen hours march from this, yesterday,
and should therefore reach Serajevo in three or four days.

On the 7th instant the Consuls were informed by the Chief of the
Telegraph Office that their telegrams in cypher would no longer be transmitted,
but that they might telegraph “en clair” but only in the French language. This
was tantamount to a total prohibition to telegraph, as most certainly any
telegram containing information regarding passing events would be rejected.
I have reason also to believe that cyphered telegrams that arrived on the
morning on the 7th for myself and colleagues were suppressed. 

I have the honor to be, with the greatest respect, 
Your Excellency’s 
Most Obedient
Humble servant, 
Edw. B. Freeman
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14.

Ibid., 13th August 1878
Sir, 
I think it is my duty to bring to Your Excellency’s notice a circumstance

which has given rise to much comment here.
On the occasion, a few days ago, of the departure for the front of a

band of some two hundred Orthodox Christians, Mr Petranović, dragoman of
the Italian Consulate with a Consular uniform cap on his head, marched in
front of the men through the streets, and on reaching the limits of the town
stopped and harangued them in the presence of many Mussulmans and other
bystanders, urging them to fight to the death and never to allow their country
to fall under the dominion of Austria. 

Mr Petranović is native of Dalmatia, but was some years since exiled
from his country, and has since been living in Bosnia under Italian protection;
first as Orthodox schoolmaster in the small town of Tešne36, and lately as
dragoman of the Italian Consulate at Serajevo. He was also, formerly, I believe,
secretary to the Prince of Montenegro. He is well known for his ultra-panslavistic
sentiments and is said to be very active lately in exciting the people,
Mussulman as well as Christian to resist the Austrian occupation.

I have the honor to be, with the greatest respect, 
Your Excellency’s 
Most Obedient
Humble servant, 
Edw. B. Freeman

August 16th Since I wrote the above Mr Petranović has been dismissed
by the Italian Council.37

Edw. B. Freeman
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15.

Ibid., 17th August 1878
Sir, 
With reference to my despatch No.49 of the 12th instant I have the

honor to inform Your Excellency that Hafiz Pasha and the deputation of the
townspeople returned here from the Austrian Headquarters at Zenica on the
14th. General Filipović told them that he had no terms to propose, that he had been
ordered by His Majesty the Emperor to occupy Bosnia and intended to carry
out the order and that nothing would stop his march on Serajevo. He then added
that he was well informed of what had been going on at Serajevo, he referred
also to the massacre and mutilation of a detachment of Austrian cavalry at
Maglai, and said that if another shot was fired against his troops he would hold
the dastardly inhabitants of Serajevo responsible for all that had happened
throughout the province, and inflict such a vengeance on the town as would not
be forgotten for centuries. 

In spite of this, and although the members of  the deputation were
convinced of the futility of further resistance, but dared not openly say so, the
Bosniacs to the number of about five thousand endeavoured to stop the
Austrian advance at a place called Klogoti38 between Busovača and Kisiljak.
They were yesterday morning, however, driven without difficulty from their
positions, and the fugitives have been entering the town all night long.
Yesterday evening there was still some talk of making a final stand in the plain
of Serajevo, but this morning the plan seems to be relinquished, and advanced
guard of the Austrian army is about twelve miles distance, at the entry of the
plain of Serajevo. 

So far between the fear of the town being pillaged by the beaten and
flying Bashi-Bozuks, and that open attack from the advancing Austrians, there
is considerable panic here today. Some few people are quitting the town, others
are moving with their goods and chattels from the lower part to the more
inaccessible quarters. Several Turks have been to me to ask whаt they had
better do. I have tried to assure them that if they offer no further resistance and
remain quietly in their houses they have nothing to fear from the Austrian
troops, and that the leaders and instigators of the revolt will be alone punished;
and that all they have to do is to take precautions against acts of pillage and
arson by their own countrymen. 

Hadji Loyo has fortunately been incapacitated from working any
further evil. On the afternoon of the 13th he, together with some of his
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followers, attempted to set fire to a Khan a few miles from the town, pillaged
some Christian peasants’ houses and killed a peasant youth. The next morning
the mother of the murdered man came to town to complain, and Fazli Pasha,
who was Acting Governor in Hafiz Pasha absence, declared that these
proceedings of Hadji Loyo could be no further tolerated. None, however,
showed any inclination to take any active measures against him till a certain
Yuzbashi39 of the Cordon-Alai or Bosnian Frontier regiment, an Albanian by
birth, said that if authority were given him he would undertake to bring Hadji
Loyo to the Konak either dead or alive. This he was ordered to do, and he
immediately took twenty men with him to search the town and effect his arrest.
Hadji Loyo hearing this repaired of his own accord to the Konak and as he
entered the Court-yard loaded a Martini rifle which he latterly always carried
in his hand. So far his intention was no one seems to know, but he would
probably have succeeded by intimidation and violence in reasserting his
authority. As he ascended, however, the steps of the Konak, his rifle went off
and the bullet passed through his instep and shattered his foot. He was then
taken to his house where he now lies. It is not thought that he can survive the
wound unless his foot be amputated, and it is hardly likely that he will consent
to the operation being performed.

I have the honor to be, with the greatest respect, 
Your Excellency’s 

Most Obedient
Humble servant, 

Edw. B. Freeman

16.

Ibid., 22th August 1878
Sir,
I have the honor to report to Your Excellency that on the afternoon of

Sunday the 18th instant, the Austrian troops appeared before Serajevo. The
majority of the townspeople were in favour of immediate surrender, and Hafiz
Pasha repaired again to the Austrian Headquarters to communicate this decision
to General Philippovich, and to beg him not to hold the town responsible for
any resistance that might possibly be offered by some fanatics with the aid of
the scum and vagabonds of the town. Hafiz Pasha remained at the Austrian
Headquarters.
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In the meantime Hadji Yamaković already alluded to in my previous
despatches and a certain Ahmet Effendi Nako, exerted all their influence to
make the Mussulmans resist the entry of the Austrians into Serajevo, and when
at daybreak on Monday 19th these latter began to advance on the town they
met with a most unexpected resistance. Cannon had been placed on several of
the surrounding heights, but what number of Turks were under arms it is
impossible to say, although it is supposed not more than three or four thousand,
and yet it was only after seven hours continuous fighting that the town was
occupied by the Austrians. The resistance was maintained even in many streets
of the town, and the troops were fired on from the windows of the houses. The
Turks must have suffered severely as at several points they stood their ground
well against overpowering numbers. I have been told that not less than fifteen
hundred were killed and wounded, but as up to the present moment many still
lie where they fell, whether dead or merely wounded, as the Turks fear to
compromise themselves by looking after them, it is impossible to make a
correct estimate of their loss. The Austrians have, I am told, upwards of five
hundred wounded in hospital, and it is believed that not less than a hundred and
fifty were killed.

The town was not much damaged during the attack, although shells
fell in all parts of it, killing some few people, and here and there setting light
to the houses. Fortunately it was a fine day without wind and the fire did not
therefore spread. There where probably in all not more then forty or fifty
houses burnt, chiefly small buildings in the outskirts of the town.

At 1.15 p.m. the Austrian flag was hoisted at the small fort which
stands on an eminence between the upper an lower towns, and in the course of
the afternoon General Philippovich made his entry into Serajevo and
established himself at Konak. The troops bivouacked fot the night in the streets.

The same day notice was given that all arms in the possession of the
people must be given up within three days, and now requisitions are being
made in all the houses to see that none have been concealed. These requisitions
are carried out without any consideration for the people, many of whom
complain bitterly of the robbery of valuables effected by the soldiers while
searching for arms.

No attempt appears to be made at present to conciliate the Mussulmans.
Everyone found with arms upon him is treated as a rebel, although it is well
known that the majority are as innocent as the Christians of any wish to oppose
the Austrians. The mode of procedure, however, of the Austrian military authorities,
and their extreme severity against the Mussulmans as a class, will completely
estrange the sympathies of those hitherto favourable to the occupation.
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Amongst the prisoners, all of whom are kept in the open Christian
burial ground, with no shelter from either sun or rain, and with barely sufficient
food to keep them from starvation, are several little children under ten years of
age as well as aged persons incapable of bearing arms. The Austrians do not in
fact treat their Turkish prisoners one whit better than the Turkish Government
did the insurgent prisoners.           

In spite also of the repeated representations of my colleagues and
myself, the Turkish soldiers, including two Yuzbashis or captains, who on the
outbreak of the late disturbances were placed by the Authorities as guards at the
several Consulates, and who fruitfully discharged their duty up to the last
moment, were on the entry of the Austrians into the town immediately
disarmed and made prisoners, and are likewise kept in the open burial ground
and treated no better than the other prisoners. This has produced a very bad
impression in the place.

All Turkish officials, with the exception of the chief of the police, have
been turned adrift, and the government chest, containing it is said about two
million piasters, and other monies have been taken possession of without any
account being asked for or any receipt given. The promises contained in the
proclamation, copy and translation of which I enclosed in my despatch No. 48 of
the 3th instant, and copies of which have even been stuck around the town since
the entry of the Austrian troops, are entirely disregarded, and there is no longer any
attempt to disguise the fact that the country is being permanently annexed.

I have the honor to be, with the greatest respect, 
Your Excellency’s 

Most Obedient
Humble servant, 

Edw. B. Freeman

Британци и Хаџи-Лојина револуција: конзул Е. Фримен о побуни и окупацији Сарајева 1878. г.

413



Miloš Ković

THE BRITISH AND THE HADJI LOYO’S REVOLUTION: CONSUL

FREEMAN ON THE REBELLION AND OCCUPATION OF

SARAJEVO IN 1878

Summary

The rebellion and the armed resistance of the Sarajevo’s inhabitants
to the Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Herzegovina of 1878, are
still considered to be a controversial topic. Some historians assert that it was
the result of the Bosnian patriotism and solidarity of the citizens of Sarajevo
of all faiths. The others claim that it was primarily Islamic, conservative
movement inspired and organized by the Ottoman Porte, which was trying to
avoid or postpone the foreign occupation. Moreover, there are interpretations
that place Bosnian and contemporary Albanian rebellion of 1878 into the
context of at that time emerging modern Pan-Islamism, and the attempts of
Sultan Abdul Hamid II to use it as a tool for the defence of his Empire from its
assertive Christian enemies.

All existing reports of the British Acting Consul in Sarajevo, Edward
B. Freeman, to the Foreign Office, written at the time of rebellion and
occupation (July–August 1878) are presented here. Placed within the context
of the British and Ottoman policy in the years of the Eastern crisis (1875-1878),
and seen from the broad, global perspective, they give the new evidence on
behalf of the interpretation of the Sarajevo’s rebellion of 1878 as an
unsuccessful Islamic revolution, inspired by the Porte. 

Key Words: rebellion, military, occupation, islamism, patriotism, Hadji Loyo,
Great Britain, Ottoman Empire, Austra-Hungary.

Чланак примљен: 16. 05. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Историјски институт 
Београд

ПИСМА ТОДОРА СТЕФАНОВИЋА ВИЛОВСКОГ 

СА ПУТОВАЊА У ДАЛМАЦИЈУ И ЦРНУ ГОРУ 

1880. ГОДИНЕ*

Апстракт: У раду су приређена писма Тодора Стефановића Виловског
(1854-1921), са путовања у Далмацију и Црну Гору 1880. године, током мисије коју
је, као пратња генерала Ђуре Хорватовића, обављао у име Милана Обреновића,
тадашњег владара Србије. Писма упућена родитељима садрже дуге и исцрпне
извештаје о пределима, градовима и насељима која је посетио, али и, што је
значајније, драгоцене информације о бројним личностима јавног, културног и
политичког живота, које је био у прилици да сретне и упозна.  

Kључне речи: Тодор Стефановић Виловски, Црна Гора, кнез Никола I
Петровић Његош, Далмација,Ђура Хорватовић, Јован Стефановић Виловски.

Име Тодора Стефановића Виловског (Земун, 25. XII 1854-Жомбољ,
Румунија, 9. I 1921) добро је познато како српској историографији, тако и
домаћој књижевности, политици и публицистици. Син царско-краљевског
мајора Јована Стефановића Виловског (1821-1902), првог српског хидролога,
великог патриоте и носиоца племићке титуле „витез од Вилова“ (отуда
Виловски), после завршеног Филозофског факултета у Бечу, заједно са
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Стеваном Ћурчићем покренуо је и уређивао месечни лист Србадија (1875-1877).
Био је власник и уредник илустровано-књижевног месечника Српска зора
(1876-1881). Играо је видну улогу у омладинском покрету, и више пута је
биран за председника студентског друштва „Зора“. Као изузетно образован
и врстан писац, са одличним знањем немачког језика, био је стални дописник
Заставе и немачких новина Augsburger Allgemeine Zeitung. Сарађивао је
у листовима Браник, Летопис Матице српске, Српски књижевни гласник,
Панчевац, Отаџбинa, Стражиловo, Бранково колo, Делo, Ново време,
Трговински гласник, Одјек, Нова искра и у многим периодичним листовима
из Немачке, Аустрије и Угарске (Politik, Pester Lloyd, Neue Freie Presse,
Wanderer и Hellwalds Ausland). Био је посланик и секретар Народно-
црквеног сабора у Сремским Карловцима. У Београд је прешао 1881, где
се налазио на положају секретара министра иностраних дела и уредника
листа Видело, органа Српске напредне странке. Током српско-бугарског
рата 1885. био је на челу Пресбироа, такође и секретар врховног команданта
краља Милана. После периода живота у Бечу (1887-1895), по повратку
напредњака на власт вратио се у Србију, где је радио као први секретар
Министарства народне привреде, а потом као генерални директор пошта и
телеграфа Србије. Сукоб са Владаном Ђорђевићем, председником владе и
министром иностраних дела (1899), утицао је на поновни одлазак
Виловског у Аустрију, где је живео до 1909. Тада се поново вратио у
Србију, дочекавши почетак Првог светског рата на положају начелника
поменутог министарства и шефа Пресбироа. По завршетку рата све до
смрти био је државни комесар на имању грофа Чеконића.

Написао је занимљиве и подацима богате „Моје успомене“1, сећања
која захватају период од 1867. до 1881, као и њихов наставак, објављен
под насловом „Мемоари Тодора Стефановића Виловског (1881-1920)“2.
Аутор је и више текстова о историји Београда, заснованих на архивским
истраживањима. Бавио се и књижевном и позоришном критиком.

Тодор Виловски био је интелектуалац разноврсних интересовања,
обдарен несумњивим списатељским талентом. Делом захваљујући очевом
угледу у матичној држави, али и личним способностима, као и разноврсним
и блиским везама са друштвено-политичком елитом у Србији, био је у
прилици да непосредно прати, па и учествује у појединим догађајима
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којима је био савременик. Не треба губити из вида чињеницу да се као
миљеник краља Милана Обреновића Виловски налазио у његовој дуго -
годишњој служби, чак и у дугом периоду његовог боравка ван Србије, као
и да је био у сталној и интензивној преписци с њим. 

Приређени текст састоји се од осам писама различите дужине,
писаних на хартији за писма (писма I-IV на формату 11,2x17,9 cm, писма
V-VIII на формату 13х20,2 cm). Она су, у виду путописа, настала у
периоду од 9. маја закључно са 2. јуном 1880. године, током мисије коју
је, као пратња пуковника Ђуре Хорватовића, обављао у име тадашњег
владара Србије. Виловски је родитељима слао дуге и исцрпне извештаје
са тог путовања обалом Далмације и Црне Горе, описујући лепоту предела
кроз које је пролазио, начин путовања, временске прилике и неприлике,
изглед градова и насеља која је посетио, њихове историјске знаменитости,
и што је најзначајније, обавештавао их је подробно о личностима јавног,
културног и политичког живота које је сусретао и упознавао. Описи које
пружа су верни, живописни и упечатљиви, анализе личности и њихових
карактера су занимљиве, проницљиве и духовите, на моменте чак и ироничне,
али свакако уверљиве, а читаоцу пружају бројне и драгоцене податке, како
о приказаним областима, тако и о људима које у својим белешкама
помиње. У сваком случају писма Виловског, писана у виду путописа, и са
литерарног и са географског и историјског становишта заслужују да буду
објављена и доступна не само онима који се занимају за његово књижевно
стваралаштво већ и онима који желе поближе да се упознају с богатим
српским породицама настањеним дуж јадранске обале и бројним истакнутим
личностима јавног живота како из предела Далмације тако и Кнежевине
Црне Горе, посебно онима из најближег окружења књаза Николе.

Оригинали писама Тодора Стефановића Виловског чувају се у Архиву
Српске академије наука и уметности, под сигнатуром број 15.069/4-11.

У тексту писама нису вршене језичке измене, а ситније допуне
стављене су у угласте заграде. Приложена су разјашњења архаичних и
непознатих речи, и учињене мање интервенције на рукопису, у складу са
савременим језиком и правописом, како би се читаоцу омогућило његово
лакше коришћење.

Писма Тодора Стефановића Виловског са путовања у Далмацију и Црну Гору 1880.
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* * *

Моје и Хорватовићево3 путовање у Далмацију и Црну Гору 
маја месеца 1880.

I

У Трсту, 9. маја п[о] р[имском] 1880.

Драги родитељи!

Синоћ стигосмо здрави и весели. Путовали смо пријатно и ако је
било небо облачно а ваздух ладнији но иначе. Ја нисам имао времена да
спавам у колима, вазда сам гледао на предео, који је сваки час мењао
карактер. Ово је заиста најзанимљивија железничка пруга у Аустрији.
Партија од Глогница4 до Мирцзушлага5 надмашује сваку замисао; ја сам
се управо изненадио овој величанствености. Од Мирцзушлага (где смо
ручали) па све до Граца, куда смо дошли пред вече) спушта се терен, и
железница пролази долином реке Муре, која изгледа као нека башта
обграђена брдима а посејана селима црквама и древним замцима из
средњег века. У Грацу смо били у гостионици Код 3 гаврана близу железнице.
Грац је необично чиста и лепа варош са старим и новим зградама, рингом
предграђима – све онако као што је у Бечу, те имају они право који га
називају „малим Бечом“. Пензионираца има толико, да ти се чини да си у
каквом инвалидском здању. Кажу да у овај пар има 65 пензионованих
ђенерала, који живе у Грацу, које с породицама, које без породица. Јуриста
Красојевић,6 што је био пре више недеља у Бечу (бивши аустријски
чиновник у Босни) на којега наиђосмо чим ступисмо ногом у варош,
водио нас је по вароши. Јуче за рана већ (било је ваљда 5 ½ часа) кренусмо
се из Граца. Долина, којом путовасмо, пружа се од Граца па све до Еренхаузена7

где се опет стешњава. Ту почињу „вендски брегови“ – windische Büchel –
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4 Односи се на планински град у Доњој Аустрији.
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народне радикалне странке Срба у Угарској.
7 Град у јужној Штајерској, у Аустрији.



предео који се са своје ванредне питомости и обрађености па и са своје
лепоте свакоме допадати мора. Овде су варошице и села као од шећера, а
сав предео чисто је посејан кућицама и црквицама, које само провирују
иза свежег зеленила њива и шума. Тако то траје све до Цилија; овде
почињу високи брегови. Одмах иза Цилија улазимо у долину реке Сане а
из ове пошто смо прошли поред купатила Tогфера и Ремербада у долину,
управо у кланац, кроз који се вијуга Сава. Од Штајнбрика8 па до близу
Љубљане путовали смо све долином Саве – долином која својом романти -
чношћу подсећа на Ђердап и Казан9. Од Љубљане, нарочито од Аделсберга
почиње „крш“ (Karst) предео јадан и жалостан, чисто обасут камењем,
иза којега се обично скрива које јадно дрвенце, скромно и стидљиво, као
да хоће да те моли да му не замериш што се случајно нашло овде у овој
каменитој пустињи. То је карактер предела све до Набрезине10. Сваки
пажљиво гледа хоће ли се скоро отворити панорама. Ево нас у неком
кланцу, нит видимо шта лево ни десно, ал то је баш рафинерија природна,
што хоће да се тим већма изненадимо кад угледамо велико – дебело море.
И у мах се отвори панорама. Под нама лежи сиње море, недогледно и сада
мирно, као да не зна бити бесно и разуздано. То је поглед ванредан – први
пут сам видио море и чисто ми се чињаше да сам тек сада угледао свет и
да [га] све до сада нисам познавао. Јутрос ми беше први посао да одем на
море и да га се сит нагледам. Ово је нови свет за мене, све ме интересује
у њему, и људи, и вода и бродови и чамци, све је то другачије него у Бечу,
све је то горостасније, а све то чини – море. Наш пуковник се данас бацио
у велику параду – црно одело, нов клак11 и нове рукавице – не би га
познала, прави „шаццер“. Хоћемо да посетимо Опујића12, коме ће да преда
Таковски крст, што му га шаље кнез Милан. Пуковник се усрдно
поздравља. Ми ћемо се по свој прилици у уторак кренути из Трста. С
трошком нећу изићи на крај. Све је скупље него што сам мислио. Видићу
шта ћу. Деди љубим руку, децу поздравите. Ваш одани син 

Тодор
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8 Зидани Мост, у данашњој Словенији.
9 Клисура на Дунаву.
10 Набрежина, дан. Аурисина, насеље уз обалу Тршћанског залива.
11 Врста мушког шешира који се склапа и расклапа.
12 Александар Опујић (1825-1888), трговац из Трста.



II

У Трсту, 11. маја 1880.

Драги родитељи!

О нашем бављењу у Трсту и о Трсту самом писаћу вам чим стигнемо
у Дубровник, а то ће бити у четвртак. За сада само вам толико јављам да
се данас у подне крећемо, да ћемо бити довече у Поли13 а сутра ујутру у
Задру, где ћемо се бавити свега 3 сата. У Дубровнику бићемо 3 дана.

Писмо Поповићево примио сам и већ сам му одговорио. Молио
сам га да плати за синовца, па после да ради шта зна. Разложио сам
фаталност мога положаја јер ћу морати Петра тужити и против њега
сведочити. Петру сам такође писао. Паја Марковић нека се још претрпи
и нека не чини никакве кораке, јер сам уверен да ће старац пристати. У
овом писму већ попушта, а у идућем, надам се, да ће сасвим попустити.
Ако пак не буде резултата, то ћу при повратку заједно с Пајом учинити
законити корак. 

Пуковник вас све срдачно поздравља. Поздравите деду, децу и све
пријатеље. Ваш одани син

Тодор

Време једнако кишовито. Овде скупоћа велика, јело шкандалозно,
а друштвени живот врло слабо развијен.

III

На пароброду „Apcid. Ferdinands Massimiliano“ 
између Трогира и Сплита 13. маја 1880.

Драги родитељи!

Без сумње сте добили моја два писма из Трста, а осим тога карту
из Поле, телеграм из Задра и карту из Шибеника. У свом првом писму
описао сам вам у кратко наше путовање из Беча до Трста и утисак што га
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је Трст на мене учинио. Овај је утисак остао, јер је доиста необично жива варош
са трговином какву је друга аустријска варош нити има нити може имати.

Сваки сам дан излазио на молове и погледао на море на ком се
витлаху барке око мањих и већих бродова, од којих неки долазе а неки
полазе. А крај обале лађа до лађе као да их је ко сложио – понајвише
трговачки бродови и рибарски чунови. Заиста необичан призор за онога
ко до тада није видео море.

Дошавши у Трст одсели смо у првом хотелу на великој пијаци крај
морске обале. Пуковник је назебо на путу, те је рано лего. Сутрадан се
бацисмо у параду, ваљало је потражити Опујића и зета му Александра
Константиновића14. Нисам могао познати мога сапутника у новим финим
хаљинама, рукавицама и шапо-клаку15. Тако потражисмо Опујића, коме је
Хорватовић имао да преда Таковски крст тј. диплому Таковског крста, јер
српски кнез ретко ће коме штендирати16 крст in natura. На дому Опујићеву
дочека нас госпођа Опујићка17, сестра богатих Бошковића из Дубровника.
Опујићка је прототип приморских Српкиња, велика, јака, лепа – само се
по талијанском адету18 бечи, као што чине све женскиње у овим крајевима.
Ова нас је госпођа толиком љубазношћу предусрела, да смо у мах
заволели кућу, у којој смо доиста лепог усрдног пријема нашли. Госпођа
говори српски у дубровачком диалекту, што је мекан, љубак језик са
нагласком дубровачким. Госпођа Опујићка, која нам се доцније и као
ваљана домаћица приказала, потпуно је салонска дама са оном финоћом
у манирима, каквом се одликује овдашњи свет и какву сте на Љубиши19

опажали. Поседосмо неко време, не дочекавши Опујића, који је по цео
дан на „барзи20“. Немојте искати да вам опишем стан и намештај овога
богатог трговца, који је својој ћери дао више од по милиона мираза. То је
палата и тешко да српски кнежеви скупа имају толико простора колико га
има Опујић са госпођом. Он има ни више ни мање већ 17 соба, али боље
да их назовем салонима. Намештај је тако богат, да нас обичне људе мора
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14 Александар Константиновић (1848–1914), пуковник, командант гарде краља
Александра I Карађорђевића, син Александра и Анке Константиновић, рођ.
Обреновић. Био је ожењен Милевом Опујић из Трста, кћерком Александра
Опујића и Марије Бошковић.
15 Шешир, цилиндар.
16 Шпендирати (нем. и итал.) – поклонити, даровати, обдарити.
17 Марија Бошковић, кћерка Рајка Бошковића и Маре Никчевић.
18 Обичају.
19 Реч је о Стјепану Митрову Љубиши.
20 Берзи. Виловски је често писао и као „борза“.



засенути оно силно злато и сребро и свила и кадифа, којом су ове одаје
раскошно украшене и испуњене. Не мање богато и укусно украшен је стан
Опујићева зета Александра Константиновића, кога за тим посетисмо.
Константиновић је пун, здрав и леп човек, плав и осредње величине. Није
бог зна научен и виспрен али је необично добар и племенит човек и што
код нас веле „еin guter Kerl“21. Неописана беше радост његова кад нас [је]
видео, и опазио сам необично оданост његову према Хорватовићу. За цело
време нашега бављења у Трсту био нам је зазоран и водио нас и изважао
у околину. Он и Х[o]рватовић претресали су обично збитија за време
последњег рата и неке особе у Београду. Са мном се нарочито опријатељио,
као год што сам и ја њега заволео. Жена му је размажено чедо у богатих
родитеља. Нисам скоро видео љубав оца према кћери и обратно као овде.
Милева – тако се зове – Опујићева јединица – сасвим је на оца, тип
српско-талијански, очи велике, осим тога беле масти22 и изражене
физ[и]ономије. Необична је то лепота, нама сасвим страна, па у толико
дражестнија. Нисам могао да се нагледам ових очију, каквих ни у нас нема,
а камо ли у Немаца. Сада је у другом стању – ово ће бити друго – па је
осетљивија но иначе; но поред свег тога, видевши лик њезине матере из
младога доба и сравњивајући живу матер са кћерком, мора да је Опујићка
још лепша, већ и зато што је била крупнија и темељнија. Опујић, истина сед
ал још младолик, врло је озбиљан човек – слика и прилика трстанског
трговца, који никад на друго не мисли већ само на своју трговину, на лађе,
на еспап и на „борзу“. То је леп висок човек, висине Хорватовићеве,
изражених црта лица и као што рекох необичне озбиљности. Не може доста
да се нажали, што ће зет да му се сели у Београд, јер, вели, не зна како ће да
се растане са кћерком и малом унуком, која му је поваздан на крилу. То вече
бејасмо у опери, која је трајала до 12 сати, и то у Опујићевој ложи.
Приказивали су први пут оперу неког талијанског композитора, који
имитира Вагнера. Наравно да се већини присутне талијанске публике такова
интонација није могла допасти. Сутра дан сам био у нашој цркви. Потражио
сам Панића, који се чисто топио од радости што ме је видио. Црква је
изграђена у чисто византијском стилу од самог камена. Димензије су јој
необично велике, светлост чаробна, а украс изнутра тако богат да импонује
сваком ко је први пут види. Он[а] је лепша од свију цркава трстанских, а
рекао бих да је најдивнија и најбогатија у васколиком Српству. Она је
изнутра укусна и богата, и не знаш чисто чему да се задивиш већма, или
вештини, или богатству и обилатостима њезина украса. Панић ме је
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21 Добар момак.
22 Пути, тена, боје људске коже.



молио да вас поздравим. Био је необично пријатан и опет ми се захваљивао
на „тобожњем добром делу“ што сам му некада указао. 

Ал[ександар] Константиновић извезо нас је око 11 сати у
Мирамар23. Овај дворац покој[ног] Максимилијана24, положај му, башта,
простор и намештај изнутра тако је све то ванредно и чисто чаробно да би
вам морао много и много писати па опет не би довољно исцрпео предмет.
Највећма ме је интересовала његова библиотека и Карлотина25 спаваћа соба,
у којима има тако занимљивих ствари, да ми је чисто криво било што не
могах дуже остати да разгледам комад по комад. Тај исти дан бесмо звати
на ручак код Опујића. То беше господски ручак после којега не могосмо
окусити баш ништа. Опростисмо се [са] домаћицом и Константиновићком,
захваливши им се26 на тако одличном дочеку.То вече склопили смо путни
план и спремили смо све како би се сутра дан, дакле у уторак, могли кренути
из Трста пут Задра и Котора. Многи су нас у хотелу потражили а многи нас
испратише сутра дан, беху ту Опујић, зет му, неки стари Драго Поповић27,
старац од својих 80 година, оба Лумбардића28, Панић и још неки. 

Опростив се шњим укрцамо се у лађу, тачно у 12 сати пукне топ са
цитаделе, и ми се кренемо са мола Сан Карла и навеземо се на „високо море“.

Небо беше облачно, киша поче падати – али море беше тихо. За по
сата толико смо се одмакли од Трста да нам се из далека чињаше као бела
пруга, коју такође изгубисмо из вида чим заиђосмо иза Пирана.

Овде ћу да прекинем, јер ево стаде лађа29 у Спљету30, где ћу да
предам писмо.

Поздрав од пуковника целом дому и свима пријатељима.
Ваш искрени син 

Тодор
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23 Дворац Фердинанда Максимилијана крај Трста.
24 Фердинанд Максимилијан (1832-1867), рођени брат цара Фрање Јосифа, био цар
Мексика 1864-1867, којег су победили и осудили на смрт мексичкии побуњеници.
25 Супруга Фердинанда Максимилијана, белгијска принцеза Шарлота (шпан.
Карлота), кћерка Леополда I из куће Саксен-Кобург и Марије Лујзе Орлеанске.
26 На овом месту једна реч је нечитљива.
27 Драго Поповић (1801-1887), поморац, бродовласник.
28 По свему судећи, односи се на неке од чланова српске трговачке породице
Ломбардић, из Трста. Велимир Ломбардић (1848-1907) руководио је тршћанским
одбором за помоћ устаницима у Босни и Херцеговини 1875-78. и подржавао
идеју уједињења Јужних Словена. Био је један је од главних покретача
привредног развоја Херцег-Новог почетком XIX века.
29 У оригиналу пише: ове стаде лађе.
30 Сплиту.



IV

У пристаништу код Клека 14. маја 
у 9. сати пре подне 1880.

Драги родитељи!

Казао сам отпре да је друштвени живот у Трсту слабо развијен.
Трговачка аристокрација у Трсту, која не пита за чин и име већ само за
новац, и која таксира људе по новцу, нема времена да се састаје и да се
међусобно пријатељски упознаје. Људи се виђају у баровима и на борзи,
а жене се виде у години дана 2-3 пута, и то је све. Иначе седе дома по
богато намештеним собама па се по цео дан дуговремене.31 Пред вече се
возе или се шетају а у вече су обично у позоришту, којих имаде у Трсту и
сувише. Остали свет сачињава особену групу људи, у коју спадају калфе,
чиновници и официри, једном речју сви они који немају да потроше
толико колико она велика господа, и који по томе немају приступа нигде.
Ово сам слушао не само с једне него са много страна, и видивши оно
мало, колико сам се у Трсту бавио, рекао би да је тако. Јело у гостионицама
је – као што ваћ рекох – врло хрђаво, једино им је добро истријанско вино,
које је онако исто питко а опоро као тријестинско.

Опростивши се дакле у подне 11. маја са Трстом, навеземо се на
„велико“ море. Имао сам осећање као да ми је неко ћилим испод ногу
извукао, па ми чисто жао беше за оним што на обали остависмо. Лађа се
лагано отисла од мола па се провлачише као змија кроз ону силесију омалих
лађа, бродова и великих пароброда што путују за Индију и Аустралију, и
силесију рибарских чунова, што се тамо амо витлају. Небо се натуштило,
и мали се ветар диже, но само толико да нас разлади и да нам тим већма
омили путовање. Бесмо се прилично отиснули од обале, свуд унаоколо
високи брегови – сам крш – а даље на подножју поносито „тријешће“,
ради [sic!] бела пруга која се једва види, лево у магловитој даљини виде
се фурлански брегови, а десно и пред нама чисто бескрајно море.
Непрестано сам гледао десно на ову бескрајну морску просторију, нити
ми је око запело за дивотни залив код Муђије32, нити је видело дивну
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31 Ова реченица је нејасна али је читко написана.
32 Муђија је италијански град који се налази у Тршћанском заливу. После
краткотрајне власти Наполеона ушла је у састав Аустријског царства.



истријанску обалу нити њезине заливе код Каподистрије33 и Отрана34 –
оно беше једнако управљено на водену равницу која се у даљини
састављала с небом, те чисто ниси могао распознати једно од другога.
Звоно које означаваше да је време ручку учини крај моме посматрању а
кад после ручка – који је то нузгред буди речено на овим лађама изврстан
– опет изиђемо на врх лађе, беше најдивнији дан што га себи замислити
можете. Не беше ни облачка више на сјајном небу, а море беше мирно и
глатко као оно гладак патос. Тако смо путовали у разговору и посматрању
истријанске обале и мора цело после подне. Друштво имађасмо пријатно,
неколико официрака, које путоваху у Далмацију и Херцеговину мужевима,
неколико официра и трговаца, а међу овима познати и уважени трстански
трговац Миловшић, и пензионисани капетан поморски Вид Каменаровић35,
родом из Доброте у Боки Которској. Наша је лађа врло пространа и једна
од највећих лађа што путује обалом далматинском – па још је мала према
оним „пловећим градовима“ што путују у Индију и Америку. Салон је
испод дока, те добија светлост од горе, а са обе стране овога салона налазе
се кабине са по два кревета и целим намештајем, који је нуждан. Капетан
наше лађе, који – као што већ знате – носи име несретнога надвојводе
Ферд[инанда] Максимилијана, веома је љубазан човек, родом Бокељ, но
католичке вере, учтив, озбиљан и достојанствен и, као што ми рекоше,
прототип поморских капетана на аустријском лојду. Нас је нарочито
одликовао, једно већ пуковника ради, а друго што нас је препоручио
Опујић. Капетан се зове Радимир36, а други капетан опет из Боке родом,
Рајчевић. Други капетан, висок, леп човек, родом је из Ораховића37 близу
Котора, и Србин душом и срцем. Причао ми је о своме путовању по свету,
о Индији, о Амер[и]ци, о великом океану38 и о чему год хоћеш. Све он
зна, све је видио, све је чуо, и опет се радује да после 20 година угледа
Котор, куда данас први пут после толиког времена полази. Имамо на лађи
врло занимљивог „пасиђира“39; то је старац од својих 80 година, који се
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33 Реч је о граду Коперу, у данашњој Словенији. Копер се 1278. добровољно придружио
Венецији, одакле потиче италијанско име Каподистрија (Capo d’Istria).
34 Односи се на град и комуну у провинцији Леће (Апулија), на источној обали
полуострва Саленто.
35 Видо Божов Каменаровић (1827-1911) један од оснивача и први председник
„Словенске читаонице“ у Доброти. По пресељењу у Венецију постао је председник
(старатељ) братства морнара Боке, чији патрони су били св. Ђорђе и св. Трифун.
36 Реч је о капетану Луки Радимиру.
37 По свему судећи, реч је о месту Ораховац, крај Котора.
38 Односи се на Тихи океан/Пацифик.
39 Искварено фр. passager - (са)путник.



кренуо из Трста за Котор да посети своју сестру коју није видео 45 година.
Ово је здрав и весео старац, а радује се на састанак са сестром, која као
што он каже, једва чека да га опет види и пољуби. 

Но да наставимо путовање. Око 8 сати увече стигне „Фердинандо
Максимилијано“ при најлепшем времену пред Полу. Ово је велико пријатно
пристаниште начичкано ратним лађама, понајвише оклопницама. У
вароши превлађује немачки елемент. Варош је пуна поморских официра
и матроза40, и услед тога пуна гостионица, кавана, прцварница41 и јавних
места, где се скупљају војници и м[о]рнари. Осим амфитеатра, који је
одиста величанствен, нема никаквих знаменитости, сем оно неколико
јавних зграда, као адмиралитет, касарна итд. Око 11 сати, а пошто смо
вечерали, крене се „Ферд. Максимилијано“ из Поле. Ваљало му је те ноћи
пребродити ветровити „Кварнеро“, који међутим нисам видио. Кад се
сутрадан обојица пробудисмо бејасмо већ иза острва Луштина и пред
Задром, куда стигосмо око 11 сати пре подне, дочекани од многих прија -
теља, а на име од изасланика српске општине и задарске читаонице, Саве
Бјелановића42 и неколицине професора са српског семеништа43. Професор
Милаш44 није био у Задру, већ у Черновици.45 Намо га је владика Кнежевић46

послао да га при иншталацији митрополитовој замењује.
Док је пуковник, праћен од професора47 Вујиновића и Владимира

Деснице, отишао у читаоницу, ја сам са Бјелановићем разгледао варош.
Задар је прототип италијанске поморске вароши. Куће високе и узане,
улице уске па и испрекрштане. Задарске улице су уже од бечког „ратгасела“,
а најшира улица, коју зову „широком улицом“ толика је колика је бечка
Goldschmiedgasse, што везује Стеванову пијацу са „бауернмарктом“.
Живост је по улицама услед тога велика, једно се од друго очеше, а ларма
је облигатна у овим пределима, јер овде људи говоре и рукама и ногама. 

Старина има доста, и свака јавна и приватна зграда подсећа на
доба млетачке владавине, јер ћете свуда видети урезаног или изрезаног
лава са крилима. 
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40 Морнар, бродар, слуга на броду.
41 Прчварница, гостионица с јефтиним и простим јелима. 
42 Сава Бјелановић (1850/51-1897), политички првак Срба у Далмацији,народни посланик
у Далматинском сабору, публицист уредник Српског листа и потоњег Српског гласа.
43 Реч је о српској богословији у Задру.
44 Никодим Милаш (1845-1915), плодни црквено-историјски писац, потоњи
епископ далматински.
45 Град у Румунији, седиште Буковинско- далматинске митрополије.
46 Стефан Кнежевић (1806-1890), владика далматински.
47 Реч је о професорима Задарске богословије.



Православна црква, и ако је мала, необично је пријатна и укусна.
Поред цркве је резиденција владичина и православни семинар. Владика
се врло обрадовао што сам га посетио, и само је жалио што се нећу дуже
бавити, да ме може почастити. Љубазно вас је поздравио, а тако и деду и
сву децу.

Затим одох у српску читаоницу, где су се међутим сви наши Срби
искупили, а међу њима и ваљани архимандрит манастира Крке Ковачевић48,
који ме је позвао к себи у госте. Пошто се пуковник и ја поднаписмо и
окреписмо мараскином, опростисмо се и захвалисмо присутнима на
дочеку, те у пратњи неколицине вратимо се к пароброду. Око 4 сата
прођосмо поред старог Задра, далматинског Београда49, у ком се некада
састајаху земаљски зборови. Предео је овде врло леп, лево далматинска
обала засејана малим селима, а испрекидана многим заливима, а десно
низ већих и мањих острва – такозваних шкоља. Прођосмо поред острва
Мортара50, Капра51 и Змајана, те уђосмо пред вече између Провича52 и
Зларина53 у дивно пристаниште шибеничко, кроз један теснац на чијем је
излазу тврђава S. Nicolo54, која чува пристаниште које сачињава залив
шибенички са ушћем реле Крке. Шибеник лежи на подножју једног
високог брда, а сазидана је ко све ове поморске вароши амфитеатрално.
Улице су још уже но у Задру тако да је савршено мрак, кад се по њима шећеш,
и да се може комотно из једне куће прелазити у другу. Шибенички Ромео
не мора се много пењати и мучити да доспе до своје Јулије. Старина има
премного, цркава као у опште у овим пределима кијамет55. Има овде села
у којима црква више вреди но читаво село, и по варошицама имаде по 9,
10, и више цркава. Близу Шибеника, од куда полази железница за Спљет,
лежи и варош Скрадин, на реци Крци (од куда је Шкочић) а ту је и чувени
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48 Јеротеј Ковачевић (1815-1891), управник манастира Драговића и Крке. 
49 Реч је о Биограду.
50 Острво Муртерналази се у Шибенском арпхипелагу,северозападно од града Шибеника.
51 Каприје је острво које се налази у Шибенском архипелагу, између острва Змајан
и Какан, од којих их одваја Змајански, односно Какански канал. 
52 Острво Првић налази се у близини Шибеника.
53 Острво Зларин налази се југозападно од Шибеника. Од копна га одваја 1.300 m
широки Шибенски канал.
54 Тврђава св. Николе је саграђена у 16. веку у облику троугла. Намена тврђаве је
била одбрана града Шибеника од турских напада с мора. Саграђена је на улазу у
морски канал св. Анте. Једна је од најлепших и најјачих морских утврђења на
источној обали Јадрана, а одиграла је важну улогу у одбрани Шибеника за време
Кипарског и Кандијског рата.
55 Са значењем: мноштво, сила, безброј, сијасет.



слап Крке, за који веле да превазилази све европске водопаде. Вечерали
смо на суву, код чувенога „Пелигрина“, и то по обичају и дивне морске
рибе са дивљом шпарглом, која се зачини као салата, и која је куд и камо
пикантнија од наше пољске шпаргле. Кад већ говорим о јелу, ваља да вам
кажем да је овде свако друго јело риба, рак, морски паук, макарона и
рижото. Толико још нисам јео рибљег меса, као за ово кратко време од кад
сам пошао из Беча. Наш јеловник, нарочито онај за вечеру, не зна за друга
јела до само за кувану и пржену рибу разне врсте, од којих су најслађи
бранчони56, сфоља и барбони. Две прве су веће рибе које се једу понајвише
обарене и зачињене уљем, а барбони пржене на уљу са дивљом шпарглом. 

Лађа се кренула из Шибеника тек у 4 сата ујутро и кад се пробудих
бејасмо већ претурили отворено море, те улажасмо кроз Canale di Žirona57

у залив салдонски и трогирски. Предео је овде величанственији но што је
био до сада, брда су врло висока, а обала је стрма. Између острва Салта58

и Дрвеника (isola Žirona grande)59 отвара се поглед на широко море на коме
се види и острво Виса60. Трогир је стара, управ[o] најстарија далматинска
варошица, и лежи тако романтично, да чисто мислиш да је слика, коју је
измислио какав фантастични сликар. Чисто ми беше жао оставити ову
дивну луку, која са своје величанствености и опет питомости свакога
привлачити мора, који је пријатељ природне лепоте. Око 11 сати улажасмо
у пристаниште града Спљета. Спљет је већи од Задра и седиште је
далматинске, понајвише италијанске интелигенције (градоначелник је
познати Бајамонти61). Чим човек угледа варош одмах му мора пасти у очи
Диоклецијанова палата и црква до ње, која је служила за време његово
као храм. Ово су зграде којима треба тражити равних, и само штета што
неће оно давно камење да проговори и да нам прича шта је све видело од
онога доба па до данас.

Ту нас дочека адвокат др Камбер, брат младога Камбера у Задру,
који је јавио долазак пуковников, и директор спљетске реалке. Дођоше и
многи други, међу њима и председник народњачког клуба „Напретка“.
Ка[к]о видите обе славенске странке, српска и хрватска, надмећу се која ће
боље дочекати пуковника, јер Спљечани су „Хрвати“. Све већ беше

Петар В. Крестић

428

56 Бранцин.
57 Реч је о каналу Дрвеничка врата, који одваја Велики Дрвеник од копна.
58 Односи се на острво Шолта.
59 Односи се на Велики Дрвеник. У споменицима из XIII века спомиње се под
називом Герона или Гируна.
60 Вис.
61 Анте Бајамонти (1822-1891), политичар, предводник далматинских аутономаша.



спремљено за нас, и сав трошак око подвоза у Салону и око ручка у Hotel de
la Ville-y62 подмирили су гостољубиви Спљечани. Др Камбер и директор
реалке, чије сам име заборавио, бејаху нам чичерони63 и тумачи на путу
у Солин - Салону, па и у самој Салони. О Салони вам за сада нећу причати,
јер сам рад да вам подробније опишем развалине ове некада дивне римске
вароши, која се простирала дужом читавог залива Каштелског па до
Спљета и под брда, која су овде необично висока, 1 ½ сата иђасмо по
развалинама салонским, шетасмо се над закопаним и засутим улицама
ове вароши, коју је Диоклецијан волео и унапређивао и у којој је издахнуо.
Ова је варош засута као оно Помпеји, само не лавом, већ земљом коју је
страховита бура наносила са оних брда, која остадоше пуста и гола. Него
о томе други пут.

После шампањскога у Hotel de la Ville-y и неколико здравица,
кренемо се из Спљета јер нам је ваљало до увече стићи у Макарску, једну
од најглавнији штација, јер одавде води главни пут у Херцеговину преко
Метковића. Небо се било наоблачило, завило је било све у црно, а облаци
се помешаху са врховима страховите Мосор планине, која се пружа низ
обалу до Макарске. Уђосмо у Canale della Brazza. Беше то најлепши призор
на овоме путу. Лево Мосор планина, гола и стеновита, а од половине
зелена и питома, десно острво Браца64 са високим брдима, а у среди
широки канал са узбурканим морем, чији нас таласи непрестано љуљаху.
Ветар се дигао, те је увећао дивну страховитост ове панораме, каквој на
овом путу равне не имасмо. Беше то најлепше што сам до сада видео. Из
St. Pietra на Браци пролазисмо преко у варошицу Алмису (Омиш), која ти
се чини као да је уз стену прилепљена. У куту једном, што га сачињавају
два огромна стеновита брега, заштићена од ветрова, лежи Омиш, Алмиса,
рекао би да си је видео гдегод на слици, романтика каква не може бити
величанственија и страховитија. То беше некада легло гусара (пирата)
далматинских, и заиста кад види човек ову стрму неприступачну обалу,
ову дивљину природе, ову необичну формацију брегова, и ширину и
дужину па услед тога опасност овога канала при јаким ветровима, кад све
то види, не чуди се да је ово било хајдучко гњездо, које је задавало страх
толиким трговачким бродовима, што пролажаху овим путем. Пред вече се
ветар умирио, и када већ дођосмо пред поноћ у Макарску беше море тихо,
а небо ведро као и пре. Јутрос у 2 сата кренули смо из Макарске за Клек
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62 Односи се на Градску већницу.
63 Чичероне (итал. cicerone) – вође странаца, нарочито у италијанским градовима.
Подругљив назив, због своје говорљивости, настао по славном беседнику Цицерону.
64 Брач.



и Неум, те најновије штације, у којима стају лађе од када је Херцеговина
окупирана.65 Нов друм што се вијуга тамо на брдо, нова агенција, мала
касарна и рештаурација означују у овој дивљини нову културу, а звонце
што се у овај пар чује казује да је време ручку – на који се сви пасажири
радују, а шњима пуковник па и ваш руку вам љубећи искрени и одани син

Тодор

V

На пароброду „Стамболу”, у заливу 
Бококоторском, 28. маја 1880.

Драги родитељи!

Ево нас после многих штрапаца но и толико исто уживања на
повратку. Најбољи је доказ како смо употребили време и колико смо се
њиме користили, што од 14. маја, када вам писах из Клека, нисам више
доспевао да вам пишем. Сваки сат и сваки минут беше означен у нашем
програму, а осим тога ваља да узмете у обзир и велике тешкоће и штрапаце
којима је човек изложен путујући по овим крајевима и пуждрајући се уз
кршеве и стене, путовање које је Хорватовић крстио згодним именом –
„вратоломије“.

У суботу, 5. осванули смо у пристаништу Гружу (Gravosa). Приста -
ниште је ово пространо и лепо, свуд у наоколо окружено ниским брдима,
по којима су баште Гружана и Дубровчана. Из Гружа има по сата на
колима до Дубровника, који нема велике луке, него само пристаниште за
омање лађе и барке. У Гружу нас је дочекао богати Нико Бошковић66, чији
је брат Божо Бошковић67, добротвор и оснивач нове православне цркве,
пре две године умро. Опујићка, о којој сам вам још из Трста писао, је
сестра Нике и покојног Боже, а удовица Божина и домаћица у кући
Бошковића је рођена Путица, чији је брат пре више година умро у Бечу.
На колима Бошковићевим одвезосмо се у Дубровник, и то кроз предграђе
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65 Односи се на аустроугарску окупацију Босне и Херцеговине по одредбама
Берлинског конгреса.
66 Николај Нико Бошковић (1829-1896), трговац, бродовласник, банкар, добротвор.
67 Божо Бошковић (1815-1879), трговац, бродовласник, добротвор.



Пиле, које лежи уз морску обалу, усред најдивнијих вртова и паркова,
прави „тускулум“ дубровачке аристокрације. Гостионица у којој беше
наручен стан налази се ван града на морској обали, и то на стени коју
морски валови непрестано запљускују. Нећу заборавити прву ноћ коју сам
провео у Дубровнику погледајући на море које је читаву ноћ шуштало, а
чији су таласи непрестано ударали о камење и стење под њима.
Дубровник је стара варош, но пријатна и много пространија од градова
које смо видили на путу, а предграђе Пиле, у коме станује и Бошковић,
даје древном Дубровнику, који се поноси и горди својом независном
прошлошћу, тип модерне јевропске вароши. На пијаци и у широкој улици
налазе се куће дубровачке госпоштине Пуцића, Кабоге68, Гундулића,
Бонића69 и осталих племића, чија се имена стално спомињу у историји
старе дубровачке републике, а чија се застава и даље још вије на сред
градске пијаце у знак негдашње славе и независности. Пред каваном на
пијаци поздрависмо све познанике и хонорациоре, те се за тили час
рашчуло да смо у Дубровнику, о чему је у осталом и „Словинац“70 своју
публику известио. Лука Зоре,71 уредник „Словинца“, нарочито је био
пријатан према мени, а стари Вуко Врчевић72 чисто се топио од радости
и више пута је спомињао како би само још „старога“ Виловског73 упознао,
којега и не познавајући га лично, воле и поштује. Том сам приликом
поновио и једно старо познанство, и то са капетаном Ковачевићем, што је
био у Топлицама (Топуским) командант Купатила. Ковачевић се врло
радовао што сам га поздравио, те сам га том приликом приказао и
пуковнику, чији је земљак. Рад је да иде у пензију, коју ишчекује сваки
дан. Било је још неколико пензионираца који се јако за тебе интересоваху,
и који су о теби или чули, или те познају још од год 1848. и 1849. 

Поздравив се шњиме и прочитавши бечке и далматинске новине,
из којих дознасмо „да је пуковник Хорватовић изаслан да уговори са кнезом
Николом савез против Арбанаса“, чему се, наравно, слатко насмејасмо,
пођосмо да разгледамо варош и пред[грађе]. Посетили смо неколико
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68 Односи се на породицу Кабужић.
69 Реч је о породици Бунић.
70 Књижевни лист Срба католика из Дубровника, који је излазио од 1878. до 1884.
године.
71 Лука Зоре (1846-1906), историчар, политичар, директор гимназије, писац, члан
СКА, један од водећих Срба католика у Далмацији.
72 Вук Врчевић (1811-1882), сакупљач народних умотворина.
73 Реч је о Тодоровом оцу, Јовану Стефановићу Виловском (1821-1902), официру,
књижевнику и стручном писцу.



знаменитијих цркава, варошки музеј, нашу православну цркву, којим се
Дубровчани заиста поносити могу, и катедралну цркву св. Влаха, апостола
и патрона Дубровачког, чију нам свету главу и свете кости показиваху.
Католичка светина је овде врло побожна, попова има и сувише, но поред
свег, но поред свег тога је расположење Дубровчана према Србима и српској
идеји најбоље, а најлепше је то што у томе баш аристокрација предњачи.

Народа из околине било је тога дана доста, те сам имао прилике
видити све оне заиста дивне ношње, које је Никола Арсеновић74 снимао
и које смо у њега видели пре више година. Тај дан бисмо гости Нике
Бошковића и његове снаје, Божине удовице, чија се кућа одликује чистим
српским духом, који у њој влада, а осим тога укусом и богатством, које
мало уступа богатству Опујићевом у Трсту.

Удовица Боже Бошковића, а снаја Никина, је примерна домаћица
и Српкиња, о чему сам се доста уверио. Садашњи представник ове богате
дубровачке куће Ника Бошковић је врло љубазан домаћин, који је око нас
такорећи лебдио. Ника Бошковић је човек до својих 40 година, но неће да
се жени, па како и удовица деце нема, то ће и ово цело имање пасти у део
једном наследнику куће Опујићеве и Бошковићеве, а то је Александру
Константиновићу.

То после подне учинили смо излет на острво Локрум, некада
својину покојног цара Максимилијана. Возидба на барки беше тим
пријатнија, што сам се први пут љуљушкао на мору у малој лађици. Море
је само мало било усталасано, те смо тако, уз разговор и шалу - а било је
нас петорица: Бошковић, Хорватовић, Луко Зоре, Вук Врчевић и ја -
искрцали се у најбољем расположењу. Острво је мало, но има дивну шуму
и башту, а осим тога цитаделу и бивши бенедиктински манастир, који је
Максимилијану служио као дворац. Он је зграду поправио и усавршио,
али је не само споља него и изнутра сачувао карактер манастира, и трудио
се да на овом дивном острву и сам поживи као пустињак. Ћелије, јер собе
се не могу назвати, намештене су најскромније, па као и у Мирамару тако
и овде, свуда се опажа рука покојнога цара, који је непрестано удешавао,
купио и сабирао све што је најлепше. Башта и шума нису најбоље
одржане и види се да садањи поседници немају довољно новаца да одрже
овај оток у ономе стању, у коме га затекоше. 
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74 Никола Арсеновић (1823-1885), етнограф, сликар, кројач. Нарочито се занимао
за народну ношњу,  па је током двадесет година обишао Хрватску, Славонију,
Срем, Хрватско приморје, Далмацију, Истру, Црну Гору и Херцеговину, и сачинио
више албума народних ношњи у акварелу. 



То вече провели смо шетајући се по Корзу и у разговору, а
сутрадан после издашног доручка код Бошковића кренусмо се праћени
њиме, Зором и Врчевићем у Груж, где се око 1. сата укрцасмо пут Боке на
пароброду „Мирамару“. Беше то у недељу, 16. маја. 

С искреним поздравом, ваш искрени син 
Тодор

VI

У Трсту, 30. маја 1880. 
Hôtel Delorme

Драги родитељи!

Беше најлепши дан када пођосмо из Гружа. Пароброд „Мирамар“.
Један од мањих и лошијих лађа, лојдовског друштва, љуљао се на отво -
реном мору исувише поред свег тога што је море било тихо и мирно.
Прођосмо поред Дубровника и Локрума, па доцније поред Чавтата75

(Ragusa vecchia) острва Баборе и Мркала. Лево се дижу висока брда на
врх којих је граница далматинска и херцеговачка, а десно пред нама
широко отворено море сада мирно и тихо, а на њему се виде час по час
већа или мања једра рибарских бродова или трговачких трабакула76, које
иду за својим послом не питајући је ли море узмућено или мирно. Око 5
сати опазисмо издалека познату пунту77 Остро78 са једном од највећих
свећа у Адриатском мору, која стражари на уласку у залив Бококоторски.
Пред њом је фор79, чврсто саграђен, који са тврђавом „Мамула“, што је
насред уласка у Боку, сачињава обрану ове луке, којој без сумње неће бити
пара на свету, ни по лепоти својој ни по обиму њезину. Још неколико
тренутака те ево где униђосмо у Боку Которску која се ни нацртати ни
описати не да, већ коју треба сопственим очима гледати и чудити се тој
дивоти и тој величанствености природној. Прођосмо поред залива Топланског
и познате Суторине и уђосмо у први део овога залива. Дивна је панорама
што се нашем оку приказује, залена висока брда унаоколо засејана
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75 Цавтата.
76 Теретни једрењак заобљеног трупа на прамцу и оштре крме.
77 Реч је о рту.
78 Односи се на рт Оштро.
79 Тврђава, утврђење.



небројаним кућицама и црквицама. Ту су се настанили капетани, који
прошавши цео свет унакрст траже мира и покоја у кругу својих породица
у овом божанственом заливу из кога су и потекли. Капетан Баловић80 са
„Стамбула“, човек од својих 38-40 година, рече нам погледајући на ове
кућице са уздахом: „Е да се и мени већ једном смирити, да се оканем света
и брода, па да се овде настаним и будем задовољан и срећан човек“. Тако
је Бока насељена капетанима, и отуда су брда у овоме заливу као посејана
кућицама, које се издалека беле и провирују кроз маслину и лимун, те
чисто оживљавају овај предео са којега је тешко ока скинути. Прођосмо
поред Херцег Новог (Castelnuovo), које изгледа као да је од шећера, поред
манастира Савине, чији је положај да не може романтичнији на обали
морској, а усред маслинове шуме. Прошавши кроз први теснац улазимо
у други део бококоторског залива, који је најшири, лево висока зелена
брда, а десно дивна долина која се све то навише пење до фора св. Тројице
(Trinita), иза којег се види которски брег са новим друмом и горостасни
Ловћен са спомеником владике – песника. То је диван поглед унаоколо, по
површини морској коју обасјава залазеће сунце, те у којој се огледа сав
предео, витлају се тамо амо мали вапорићи који носе провијант из једног
фора у други, рибарски чунови, барке разне величине, трабакули и
бригантине81, које или улазе у залив на пристан или полазе из њега на
широко море. Ето нас пред Каштел – Лаштвом, где је залив сужен те сачиња
теснац, који одваја залив Ришњански и Которски о[д] осталога залива.
Ово су „Вериге“ и ту је најтешње место, које подсећа на извесне партије
у Казану. Не знаш где ћеш изаћи, где ли ће бити крај, кад уједанпут, а оно
се отвори панорама и лађа је усред једнога Казана који је опкружен
високим стрмим до половине зеленим а од половине сасвим белим
брдима. Према величанствености овога стења, што се до небеса диже,
ишчезава све остало, ово је у исто доба и лепо и страшно. Усред тога
Казана има насред залива при уласку два мала отока, а на њима католички
манастири, лево у куту ено гди се пружа усред маслиновог и ловоровог
зеленила Рисан уз брдо – то гнездо Кривошијана и легло најчеличнијих
Бокеља. Сад се лађа окрену на десно те пролази поред Столива, Ораховца,
Љуте, Доброте и Прчња, стене све уже и уже, мислиш [да] ће се над
главом заклопити док се у једанпут укаже Котор над којим се спустило
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80 Баловићи су једна од четири најзначајније породице у Перасту. Ова породица
је током 17. и 18. века дала 18 поморских капетана, истакнутих помораца, поморских
трговаца, теолога, хроничара и писаца. Најпознатији представник породице
свакако је капетан Пераста Јулије Матијин Баловић (1672- 1727). 
81 Бригантин (итал. brigantino) – лаки једрењак са два јарбола.



камење као да хоће да га чува, да га заклони од сваке непогоде. Варош је
мала и тескобна као и све остале италијанске вароши, ограђена зидом, на
врх којега је Кастел, но има леп кеј, моло и осим тога променаду и на њој
кавану и пивару. У наоколо пак распростире се нова варош, све кућа до
куће у сред зеленила, у сред малих шумица а са изгледом на залив. Страна
према Прчњу је зелена и нагиб је брда благ, дочим се стене на десној
страни према Доброти у првој линији дижу у висину као дивовски зид. На
коси ове планине је граница црногорска, а над самим Котором види се ко
у облацима такозвани Крстац, врх брега на коме се свршава стрми пут
што води из Котора на Цетиње. 

То вече се одмарасмо у гостионици а сутрада изјутра изађосмо на
кеј где наипре наиђемо на честитога проту Руцовића, чију вам радост не
могу описати. Прота нам беше чичерон за цело време нашега бавлења у
Котору. Посетисмо његову породицу, Петра Рамадановића и Сундечића,82

а ја одох то послеподне (понедељак, 17. маја) Љубишинима83 који станују
на страни према Прчњу. Кућа у којој станују врло је лепа и згодна, са
погледом на море и Котор, а одмах на обали морској. Сви се радоваху кад
ме видеше а нарочито Митар84. У првом тренутку беше на нама свима
нека појимљива озбиљност, ћутали смо неколико мунута, та свакоме беше
туга обузела срце, туга за оним што смо изгубили одкад се не видесмо.
Двоје најмилијих ставише нас за кратко време – беше то тренутак заиста
тужан, те га брзо прекидох разговором и шалом. Сви су још у црнини за
покојником, а лик Љубишин што је о зиду застрт је црним велом. Госпођа
Љубишина у неколико се пренула, и то уколико је озбиљнија и уколико
имаде момената у којима је расејана, - једном речју није више она која је
била. Брига и туга се опажа на њој и сувише. Еуфемија је као што је и
била, рекао бих да је онако исто размажена иако нису прилике оне исте,
дочим је љубазна и озбиљна и лепа девојка. Љубазна је израсла и мало се
раскрупњала те је куд и камо лепша од Еуфемије. Митар је вредан и учи
непрестано да може за три месеца положити испит који му је дозвољен,
те да сврши. Потпоре до сада нема Љубишина фамилија, али им Родић85

ваздан улива наду да ће потпору добити и да је о томе извештен и сам
цар. Говорили смо у кући о мом путовању, по Црној Гори и о многим
другим стварима, само о Љубиши нисмо говорили. Молили су ме да се
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82 Јован Сундечић (1825-1900), прота, песник, секретар кнеза Николе Петровића.
83 Односи се на Стјепана Митрова Љубишу, који је умро новембра 1878.
84 Реч је о сину Стјепана Митрова Љубише.
85 У питању је Гаврило/Гавра Родић (1812-1890), подмаршал аустријске војске,
који је био аустријски намесник у Далмацији.



подуватим издавања његових дела, што сам и обећао што пре учинити,
тим пре што им је Родић обећао да ће, чим изађу дела Љубишина, учинити
предлог да се неколико стотина ексемплара откупе, те да се поделе по
Босни и Херцеговини, међу тамошње школе и општине. Обрекао сам им
да ћу их на повратку са Цетиња и опет посетити, што се међутим није
испунило, јер смо се на повратку само неколико сати бавили у Котору.
При растанку ми препоручише да све вас најљубазније и најсрдачније
поздравим, и да вам испоручим захвалност што сте Љубишин гроб окитили
крстом. Митар је то вече био уз нас, а тек око поноћи се растадосмо. Прота86

је био необично весео и ваздан је спомињао нашу кућу и вас. Вели да никада
неће заборавити оно вече што је провео код вас. Прота је заиста диван
човек, уважен и љубљен од свију, и највећи поштовалац покојног Љубише
о коме говори са одушевљењем, које и ценим и појимим. 

Владика Петрановић87 не беше дома; имао је да сврши неку разми -
рицу у Савини манастиру и околини. То вече се растадосмо јер нам је ваљало
сутрадан рано устати. Коњи за нас и мазга за пртљаг беху наручени за 4
сата, а само смо имали још неколико сати одмора до означеног доба. Ја те
ноћи нисам могао спавати, сувише сам био раздраган и узбуђен, радовао
сам се на сутрашњи пут, на Црну Гору о којој сам дотле само слушао као
о некој бајци, а коју ћу својим очима угледати и на коју ћу својом ногом стати. 

Око 4 ½ часа кренемо се из Котора те ударимо новим путем који
води до тврђаве св. Тројице (Trinitá), а одавде се одваја од онога пута што
води у Будву. Цетињски пут вије се на више у серпентинама, које већим,
које мањим, све до Крстца где се састаје са старим путем. Дан беше прелеп,
сунце се помаљало иза брда а ми се полагано пењасмо све навише. Све то
већма се ширио хоризонт, док код св. Тројице погледасмо на оба залива и
прегледасмо Боку Которску. Беше 9 сати када дођосмо на једну висину са
које нам се отвори дивна панорама, коју на слици видети не можете. Доле
под нама Бока Которска – јуче ми се чињаше величанствена, а данас ми
се чини језерце, кућице на обалама као бели камичци, а лађе на води чине
се као неке тачке. Она четири ратна брода (фрегате) што су на пристану
которском, чијој сам се величини јуче чудио данас ми изгледају као чамци.
Пред нама горостасна брда Кривошијанска, херцеговачке планине и онај
мали језичац што улази далеко у море а на чијем се врху једва види
латерна чувене пунте Остро, а лево куд год погледате чисто бескрајно
море, на чију је површину сунце своје зраке упрло. Заиста нисам се могао
сит нагледати овог призора, најлепшег и највеличанственијег којег сам
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86 Реч је о Јовану Сундечићу.
87 Герасим Петрановић (1820-1906), епископ бококоторски, књижевник.



до тада видео. На Крстцу остависмо овај поглед и уђосмо у Крш, у то
море од камења и једним кораком бесмо на земљишту црногорском у
Катунској нахији, на Његушком пољу. Око 11 сати стигосмо на Његуше,
где смо се одмарали 2 сата. Његуши је село као и сва остала села у овој
несретној Катунској нахији, где се не види ништа друго већ го камен, о
који је судба приковала српског Прометеја, да гладује и да се бори.
Његушко је поље доста обрађено и плодно – али плодно само за ове
прилике, јер што је овде плодно то је код нас неплодно и не рачуна се ни
у шта. Народ је до зла бога сиромашан, све је изнурено и изгладнело;
ланска неродица упропастила би васколики народ да се кнез није за
времена постарао да купи у Русији жита, па да подели међу ову сиротињу.
Људи су још којекако одржани, али жене су превеликим радом и глађу
изнурене. Нема младих женскиња у Црној Гори, а нарочито у овим
крајевима, то су бабе већ са 30 година. Чермакови88 идејали у толико су
истинити што је тип веран, али оно месо које испуњава образе и тело
његовим идејалима, тога у истини нема; боре на лицу па и на најмлађој
женскињи означавају труд и бригу, а груди, које су иначе знак живота и
лепоте, одавно су усахнуле под теретом што га носи на распелима
црногорка, та мученица жива. Дајте тој Црногорки, што сада изгледа као
страшило, дајте јој, велим, неге и ране, дајте јој боље живљење, обуците
је у лепо руво, једном речју задахните је животом и здрављем па ће бити
онака као што је Чермак идејалисао, као што је и сама књегиња Милена89,
чијој се лепоти дивимо, а која ту лепоту само има да захвали сретном
случају што је кћи војводе и сада књегиња црногорска. Око 1 сата пођосмо
даље све новим путем, горе уз брдо – сваки час запроси које дете, која
жена. Куд год човек погледи, го камен а пут стрм и још недовршен. Заиста
улазак у Црну Гору са ове стране изазива тужне осећаје, груд ми беше
притиснута и многи ми се уздах оте, гледајући овај јад и ову сиротињу, о
којој немамо појма нити га можемо имати. Небо се наоблачило – страшно
беше погледати на предео око нас, доле камен, горе облак, а само покаткад
се чује грактање какве грабљиве птице што прелеће ова брда.

Код Бајица нам се отвори Цетињско поље у које се спуштасмо уз
пратњу кише, а под утиском најнепријатнијим. Кад уђосмо у варош, кад
се попесмо у наше собе, у такозваној локанди90, па кад погледах на малу
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88 Јарослав Чермак (1830-1878), чешки сликар, чија позната дела су Рањени Црногорац
и Херцеговачко робље.
89 Милена Вукотић - Петровић Његош (1847-1923), кнегиња и краљица Црне
Горе, супруга кнеза Николе I Петровића Његоша.
90 Локанда (итал. locanda) – локал где се може јести и пити, гостионица, крчма, механа.



престоницу, ту вечиту касарну окружену голим брдима, која су сада
завијена у облаке, и кад видех где се на Цетињском пољу, као што владика
песник пева „јалове облаци“, кад видех све ово погледах на пуковника и
у исти мах један другоме рекосмо „сутра ћемо се вратити“. То је први
утисак, што је на мене учинила Црна Гора и њезина престоница, - а у
идућем писму причаћу вам како је ово осећање што сам га у први мах
имао почело јаловити и ишчезавати мало по мало, као што се оно јалове
облаци у овим брдима када се сунчани зраци појављују.

С усрдним поздравом, ваш искрени и благодардни син
Тодор

VII

У Трсту, 1. јуна 1880. 
Hôtel Delorne

Драги родитељи!

Чим изађосмо из гостионице на улицу одмах се нађосмо са Машом
Врбицом.91 Беше зачуђен, изненађен, ладан, једва нас је понудио горе у
стан – питао је више пута зашто му нисмо јавили да ћемо доћи, једном
речју као да му не беше мио наш долазак. Међутим јасно је погодити
ономе ко је ближе упознао тамошње прилике! Та још није знао на чему је,
још не знађоше хоће ли се господар на нас насмејати или намрштити, хоће
ли бити љубазан и поверљив или само учтив, још није знао хоће ли
аудијенција трајати само 10 минута или ¾ сата, но ова ће се загонетка
сутра решити. У локанди – гостионици - (која је нузгред буди речено врло
добра, и у којој се једе боље но у Трсту), дочекало нас је цетињско
друштво радосно и весело и заиста могу рећи да смо се пријатно и
задовољно провели у друштву ових људи. Овамо су долазили редовно на
ручак и вечеру: мој добри пријатељ Симо Поповић,92 човек опште
љубљен, кога смо ја и пуковник од свег срца заволели, Jова Павловић,93

наш стари панчевац, који хвали бога што се овде скрасио, неколико
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91 Машо Врбица (1833-1898), војвода, инжењер, сенатор, министар унутрашњих
послова Црне Горе.
92 Симо Поповић (1844-1921), војвода, песник, новинар и политичар.
93 Јован Павловић (1843-1892), новинар и политичар, министар просвете Црне Горе.



секретара из разних министарстава, Блажо Петровић94, Божин95 брат и
ађутант кнежев, Сава Пламенац96, ађутант и сердар (ово двоје били су у
Бечу), неколико професора, међу њима нарочито неки професор Беара,
школски надзорник Чутурило97 и наш Тодор Мишић - Бошњак98, који се
заиста искрено и срдачно радовао кад ме је видео. Карактеристику појединих
особа на Цетињу послаћу вам у идућем писму, а сада ћу да вам испричам
укратко све догађаје да једном свршим ово наше „путешествије“. То вече
пријавили смо се за аудијенцију код Њег. Височанства. Сурадан (а то је
19.) саопшти нам дежурни ађутант Кнежев Матановић99 да ће нас Кнез
примити око 11. часова. Обојица се упарадимо, пуковник у униформи са
свима одличијама (а има их тушта, те је био предмет највећег посматрања
„орденољубивих“ Црногораца), а ја у фраку и белој кравати; те пођосмо
тачно у 11. сати Кнежевом двору, пред којим перјаници одаваше почаст
пуковнику. На степенима дочекаше нас ађутанти и тек што се мало
одморисмо у ађутантској соби ал’ већ нас позваше Кнезу. Не може бити
љубазнији дочек но што га је имао пуковник од стране Кнеза, па и ја. Из
оне нотице у „Гласу Црногорца“ о нашој аудијенцији ваљда сте могли
видети колико се та предусретљивост Кнежева цени. Кнез поче одмах са
пуковником о рату, о приликама у Црној Гори и Србији и наш је пуковник
достојанствено али праведено и истинито говорио о свему о чему би га
Кнез запитао. То не беше више аудијенција – већ то беше разговор уз каву
и цигаре, и не потраја дуго, а Кнез проучивши расположење Хорватовићево,
постаде интиман и поверљив. Мене је питао о Бечу, о „Зори“100, о теби
нарочито, како би се радовао да му дођеш на Цетиње итд. Ова такозвана
аудијенција трајала је пун сат и кад при растанку, а Кнез нам обојици рече:
„Књагиња жели да вас види, дођите довече, па ћете остати на вечери“.
Кад изађосмо, а оно свуда светла лица, чисто лебде око нас, поздрављају
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94 Блажо Петровић, ађутант кнеза Николе I Петровића Његоша и његов блиски рођак.
95 Божо Петровић (1845-1927), војвода, сенатор, министар, председник Министарског
савета Црне Горе, блиски рођак кнеза Николе I Петровића Његоша.
96 Саво Пламенац (1813-1890), сердар, поп, командир црногорске гарде, синовац
војводе Илије Пламенца.
97 Стево Чутурило (1846-1939), педагог, стручни писац, уредник „Гласа Црногораца“,
посланик Српског народно-црквеног сабора у Сремским Карловцима и краљевски
посланик у Народној скупштини Србије.
98 Др Тодор Мишић (?-1897), војни лекар.
99 Мило Матановић (1871-1955), каснији бригадир и министар војни, председник
треће црногорске владе у егзилу.
100 Тодор Стефановић Виловски био је уредник бечког листа „Српска Зора“.



нас радују се нашем доласку, распитују, прате нас, топе се од љубазности
и услужности – та није шала аудијенција је трајала ни више ни мање но
баш 60 минута!! 

Затим учинисмо посету председнику Сената и „првом министру“
Божи Петровићу, који беше у суду, те нас прими његов брат Блажо.
Обојица су ожењени, Блажо се оженио и има тек два три месеца, но жене
су им на неколико дана у Црмници. Затим следоваху посете код министра
спољних послова, Станка Радонића101, човека поштена и озбиљна, код
Маше Врбице, министра финансија Ђуре Церовића102 (сина старога Новице
Церовића103 из Дробњака), митрополита Илариона104 (необично поштена
душа) и нашег Симе Поповића. Тиме би први акт званичних посета обављен.
Већи део господе не нађосмо дома, јер беху у звању. После подне враћаху
нам један по један посете. Маша Врбица, војвода, министар унутрашњих
послова, министар комуникација, шеф артиљерије и сенатор данас
најимућнији па и најмоћнији човек у Црној Гори – био је данас тако
љубазан да већ не имађаше речи, да нам изрази колико се радује нашем
доласку. Јучерашња закопчаност претворила се у један град105 поверљивости,
и ако је и ова поверљивост увек била са неком резервом. Но, као што вам
обећах, карактеристику овдашњих људи послаћу вам у идућем писму, па
зато ћу сада да [га] изоставим.

Око 4 сата јави нам дежурни ађутант да ће бити вечера у 8. сати.
Тачно у 8. сати бесмо у Конаку, где нас ађутанти на исти начин дочекају
и испрате до у горњи кат. Све беше осветљено, перјаници стајаху по
ходницима и басамацима, знак да је ово званична и свечана вечера. У
великом салону за аудијенцију дочека нас Кнез стојећи окружен: војводама
Машом Врбицом, Станком Радонићем, Симом Поповићем, и ађутантима
Пламенцом и Блажом Петровићем. Кнез је имао парадно одело и ордење
и тако исто и остала свита. Ту је Кнез држао „серкл“, сасвим по дворској
етикецији и затим нас је позвао да нас представи Књегињи, која је седила
у њезином салону у богатом црногорском оделу, са дугачким „шлепом“ и
брилијантима на глави. Уз њу је била гувернанта францускиња, која
уредно врши дужност дворске даме. Пошто нас Кнез представи и ми
Кнегињу у руку пољубисмо понуди она пуковника да седне до ње, а Кнез
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101 Станко Радоњић (1842 –1889), црногорски војвода.
102 Ђуро Церовић (1805-?), војвода, председник Великог суда, министар финансија
Црне Горе.
103 Новица Церовић (1805-1895), црногорски војвода, сенатор и јунак.
104 Иларион /Рогановић/ (1828-1882), митрополит црногорски.
105 Степен.



опет седе до мене. И тако отпоче разговор међу нама четворима, док
међутим војводе унаоколо стајаху и слушаху. Колико је Кнегиња била
пријатна према пуковнику, толико је Кнез према мени. Разговарали смо
доста о разним стварима, а највише о теби. Више пута је Кнез говорио:
„Ма нека ми дође, радовао бих се да се поразговоримо, ја га волем, он је
наш човек. Реците вашем оцу да ми дође што пре, па да види Бар и Бојану,
нарочито би се радовао да ми рече свој суд о Скадарском блату и Бојани,
по регулисању ових вода,106 но нека не мисли да га ја позивам из каквог
егојизма, него заиста искрено. Ја сам га одавно очекивао. Поздравите га,
молим вас, и порадите да дође што пре на Цетиње, где ће бити као код
своје куће“. Ово исто говорио ми је Кнез и после вечере, па и доцније при
растанку. Из свега видим да те Кнез јако цени, и судећи по дочеку
Хорватовићевом и по љубазности коју и мени учинише, држим да ће те
овде примити необично усрдно и свечано. Војводе, чувши речи Кнежеве,
наговараху ме да ти пишем да одмах дођеш па да те воде и прате по
читавој Црној Гори и новој и старој. Доцније ми Маша, једном приликом
када смо ми били насамо, рече да Кнез има особито поштовање према
теби и да те управо воле.

Упознавши овдашње прилике и ценећи Машине речи, могу ти
казати да је та симпатија Кнеза према теби врло значајна и да се овде о
томе води рачун. Слуге јавише да је вечера готова, врата се отворише и ми
пређосмо у салу за ручавање која беше необично осветљена. Кнегиња
седе у једно прочеље а Кнез у друго (њој преко пута); десно од Кнегиње
седео је пуковник а лево гувернанта, десно од Кнеза Маша Врбица, а лево
до Кнеза ја, до мене Симо Поповић, до гувернанте Станко Радонић, а у
округу ађутанти Сава Племенац, Блажо Петровић, Матановић и два
секретара. Вечера је била фина, вино добро шампањско је завршило овај
„супе“107, који не заостаје иза других. За вечером говорили су наизменце
Кнез и пуковник, а и са мном је говорио Кнез нарочито о новим крајевима
и нашем предстојећем путовању у Подгорицу. После вечере беше серкл
у Кнежевом и кнегињином салону. Кнегиња ме понуди да поред ње
седнем и тако сам више од по сата шњоме разговарао и имао прилике
нагледати се ове госпође која је и добра мати и примерна Кнегиња. О
њезиној женској лепоти нећу да говорим јер то ионако знате, говор јој је
просто љубак, движења отмена и најрадије говори о мужу и о деци.
Причала ми је о наследниковој болести, о женској деци, о њезиној
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болести, и заиста све што сам из њених уста чуо потврдило је све и још
увећало оно мнење, што сам га имао о Кнегињи Милени. Споменуо сам
јој колико се моја мати за њу интересује и како [се] за њу распитује. „Хвала
вашој матери“, рече, „поздравите је од мене срдачно и предајте јој ове
слике“. И тако добих слику њезину, Кнежеву, наследникову и треће кћери
Марије, девојчета од својих 11 година. Слике нисам хтео да пошљем, јер
сам рад да их лично предам ономе коме су намењене. Беше већ 10 сати,
Кнегиња устаде, ми је пољубимо у руку и она оде. Сад нас Кнез позове
да у наоколо поседамо, те поче при кави и дувану „gemüthlich“108. И опет
је Кнез спомињао тебе, па и самоме Хорватовићу је говорио како би волео
да дођеш што пре и како ти се радује. У 11 сати се опростимо са Кнезом
који нам пожели сретна пута за у Подгорицу и ми се вратимо кући под утиском
свега што смо доживели, под утиском дочека, за који нам Хорв[атовић]
вели да је преко мере љубазан и да се не би томе надао. Хорватовић беше
пун хвале о Кнезу, чије је понашање доиста било примерно. Колико је ова
вечера и љубазност према пуковнику, па и према мени дејствовала на
„друштво цетињско“ излишно је да вам спомињем, јер ћете то сами појмити
после свега онога што сам вам причао о дејству који је учинила аудијенција. 

Сутрадан беше кишовито те се не могосмо кренути на пут. То
време употребисмо да се поближе упознамо са приликама на Цетињу, које
нам се сада чињаше млого пријатније и угодније но у први мах. Ја сам
посетио Jову Павловића109, који ми се сада боље допада но икада пре.
Госпођа му а онa је жељна Панчева, задовољна је уз мужа свога, кога воле.
То је добра женица, примерна супруга и мати. Ту скоро је опет родила
детенце које на лик на њу. Па и сам Павловић вазда је био примеран муж,
те им је брак срећан. Које у разговору, које у шетњи и шали, прође нам и
овај дан. Увече се спремисмо за пут и решисмо да пођемо: „Ob schön, ob
Regen“.110 По налогу Кнежевом беху власти извештене да ћемо доћи, коњи
свуда наручени, „адмирал“ црногорске флоте тј. машиниста Кнежевог
вапорића111 добио је „телеграфски“ налог да наложи машину, а наш пријатељ
Симо Поповић беше одређен да нам буде пратилац. 

У петак 21. око 11 сати пре подне кренемо се на пут по највећој киши,
на коњима а заогрнути „мекинтошима“112, које нам је Сима Поповић за
ту цељ набавио. Пут од Цетиња до Р[иј]еке није пут већ „вратоломија“,
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110 „Било лепо или кишно“.
111 Деминутив од вапор, мала парна лађа.
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као што га је пуковник згодним именом крстио. Са цетињског поља
испесмо се на брдо от куда се непрестано спуштасмо к Ријеци. То је
страшан пут, час се јаши, час се иде пешке; има места где коњи с камена
на камен скачу, где мислиш сад ћеш се сурвати у понор који под тобом
зјапи. Нигде гране да се задржиш, сам голи камен који је сада пошто је
киша пала, тако клизав да се коњ сваки час спотиче. Корак по корак – тако
се путује у овом пределу, коме са своје одиста голе и страшне романтике
нема равна. Горе је на висини ваздух оштар, ветар јак, а што се све већма
спуштамо то [је] ваздух пријатнији и предео питомији. Ено доле под нама
Добрско село, а око њега обрађена поља и помало шумица, а иза њега је
још ниже као у каквом котлу Цеклин, који се сав зелени да га је милина
погледати. Која разлика између овога дела Црне Горе и Катунске нахије.
Ето нас пред последњом долином. Још нам једно брдо заклањаше изглед.
Пређосмо га и ето се пред нама отвори дивна панорама: дубоко доле под
нам Црнојевића Ријека где жубори по долини, којој по обилатости и
лепоти својој пара нема. Усред ове уске али одиста лепе долине варош
Црнојевић Ријека, а врх ње брдо са старом кулом Ивана бега113, која
погледа на Зетску долину и Скадарско блато, а тамо далеко ено где се сија
Скадарско језеро прислоњено десно уз горостасни Суторман, а лево иза
плодне Зетске долине, арбанашка Проклетија планина покривена снегом,
која се сјаје и блиста на сунчаном зраку, што сада кроз облаке провирује.
А ено усред језера Врањина, Лесендро а десно Вир – Базар – све то сада
својина Црне Горе, све то њезина крвава стечевина. Одушевлењу нашем
не беше краја ни када око 2 сата сиђосмо на Ријеку, и када нас тамо
поздравише капетан ријечки и стари командири. Тегоба путовања са
Цетиња на Ријеку беше заборављена и овај поглед на ову дивну панораму,
поглед на ову лепу и плодну земљу беху нам довољна накнада за све оно
што смо на овом чудесном путу претрпили.

Ваш искрени и захвални син
Тодор

P. S. Јуче добих материно писмо. Пуковник је самном. Заједно ћемо
поћи, он за Ројич, а ја за Беч. Долазак свој јавићу вам.
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представник Црнојевића.



VIII

У Трсту, 2. јуна 1880. 
Hôtel Delorne

Драги родитељи!

Пошто ручасмо, решимо да се извеземо на Скарадско језеро, те
да видимо што је најважније и да се опет вратимо на ноћиште у Р[и]јеку.
Тако и би. Барка, која је била на Р[и]јеци доведе нас до Кнежевског
вапорића, који је стајао по сата испод Р[и]јеке. Чим се укрцамо у овај мали
пароброд диже се на катарци плаво бела застава у знак да су Кнежеви
гости на лађи, а остраг се указа крсташ – барјак црногорски: црвено поље,
а на среди бео крст, црвено је поље осим тога заокружено белим оквиром.
Вапорић је низ воду летио као стрела. Вода Р[и]јека вијуга се кроз један
кланац, који у маломе представља Казан. Ова возидба низ реку, која је
трајала ¾ сата, беше у сваком погледу интересантна, но још лепши је
призор био када се извезосмо на језеро. Пред нама острво Врањина, са
селом истога имена и рушевином манастира, седиштем негдашњих
архиепископа српских; десно Суторман – планина испод којега се види
Вир – Базар, пред нама но с оне стране језера Грможур, лево Жабљак, а
на сред језера тврђава Лесандро, која је толико грозила Црној Гори. Сима
нам показа позицију са које је Кнез бомбардовао Лесандру, и пут језером,
испод Лесандре, којим је Кнез на лађи са неколико пратилаца уочиглед
турских топова, које на њ отвараше ватру, прешао језеро и искрцо се с
оне стране код Вир – Базара, дело, које кад човек види ситуацију, чини се
колико дрско, толико и неразмишљено. Но бадава, и у овој прилици био
је Кнез јунак над јунацима, што му ни највећи противници не могу и неће.
Извеземо се на отворено језеро, до иза Врањине под Грможур и када се
диже ветар и таласи све то већи биваху (а ово је језеро врло опасно), ми
окренемо и ударимо пут ушћа Р[и]јеке, у коју се после шест сати сретно
увеземо. Око 7 ½ часа искрцамо се на Ријеци уморни и гладни. 

Сутрадан зором укрцамо се наново у пароброд па истим путем
поред Плоче између Врањине и Лесандре к манастиру, а отуда у Морачу,
која је тако брза и силовита, да ју је тешко савладати. Кад прођосмо поред
Лесандре, а оно се на тврђави диже црногорска бандера те нас три пут
поздрави, на што ју ми отпоздрависмо спустивши нашу заставу. Око 9
сати искрцасмо се близу Жабљака, те онда пешке до Жабљака због велике
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воде, па од Жабљака преко Шегртнице и Мораче у село Бистрицу, где у
кући перјаника Андра Бистричанина отпочинусмо. У Бистрици нас
чекаху коњи из Подгорице, неки турски хатови, који су више скакутали
него што су ишли. Ово путовање зетском долином беше промена и
наслада. Нису бадава Црногорци чезнули за овом долином кроз коју тече
Морава или Зета а коју пресецају две дивне планинске реке: Тара и
Цијевна. Ово је одиста плодно парче земље и док се обради сасвим, тешко
да ће бити гладних година у Црној Гори, јер је Зета у стању да зарани сву
Црну Гору. Долина се према Подгорици сужава и незнатно се пење на
више. Најпре смо прешли реку Тару, која је тако брза да су је коњи једва
прегазили, затим уз обалу Мораче ка Подгорици. Десно се пружаху
Арбанашке планине одпочињући од брда Хума, на среди ове линије види
се издалека Шипчаник, једна од најтврђих позиција арбанашких према
којима се дижу црногорски шанчеви дужом десне обале реке Цијевне.
Цијевну прегазисмо близу њезина ушћа те уђосмо у такозвано Подгоричко
поље које је доста каменито, но које се поред свег тога може обрадити
бар за шуме. Лево црногорска брда, десно Арбанашки брегови, покривени
снегом, за нама Скадарско језеро, а пред нама једва се виде мунарета114

Подгорице. Ено лево Веље и Мало брдо, око којега је толико крви
проливено и пређе и сад, на црногорској страни високи Зеленик, а између
њега и Вељег брда далеко унутра високи Загарач. Иза Подгорице почињу
брда Кучке крајине и Пипера па све до Медуна и Фундине, чије се
развалине виде. Оне две главице, што су на врх брда, казују о јунаштву
дичних Куча и њиовог војводе Марка Миљанова. Ево преда мном бојно
поље о којему сам слушао као о бајци а наш Арнаутин који нас је пратио,
леп и стасит човек, Турчин а из Подгорице родом, рече ми показујући у
наоколо на Веље брдо, на Медун и Подгорицу: „Ето видиш, све је то било
царево, а сад није. Видиш ли Подгорицу, лепше је но Цетиње!“ И доиста
Турци певају о Подгорици: „Подгорице, мали Царигаде!“

У Трсту, 4. јуна 1880. 

(наставак)

Дошавши у Подгорицу посетимо све војводе, а пре свега
гувернера зетског Илију Пламенца115. Илија Пламенац је јако оседио и
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види се да има млого посла. Вели да су Арнаути мирни и да и не мисле
нападати, што год се о томе пише или је измишљено или претерано.
Поздравио је све Вас и радује се твоме доласку, да ти покаже све позиције.
Затим посетисмо војводу Петра Вукотића116, таста Кнежевог, Марка
Миљанова, војводу Кучког и Лазара Сочицу117, војводу Пивског. Око 5
сати вратише нам сви посету in corpore.118 Петар Вукотић је појава
необична, достојанствен, леп, љубазан и разборит. Он је сада командант
војске, што је сакупљена у Подгорици и Зети. Марко Миљанов је природан
по благом смешећем се лицу његовом не би нико замишљао у њему тог
великог јунака. Марко је врло уважен од народа, и ако на двору није persona
grata, а то зато што хоће истину да каже. Лазар Сочица, најбогатији
Црногорац онакав је као што га сликају. Дебео је али је врло симпатична
појава. Шњиме су била и два Божина брата, Марко и Ђура, и Пеко
Павловић119, који сада нема команде него је увршћен међу војнике.

Сутрадан, дакле 23. маја, вратимо се истим путем у Бистрицу, а
отуда пешке у Жабљак, где нас је чекао пароброд. Само смо данас вратили
се оном Морачом, што скупа са Р[и]јеком утиче у Скадарско блато. Око
подне стигнемо у Црнојевић Р[и]јеку а увече на Цетиње, које ми се после
Подгорице учини као прави Беч, јер ваља имати на уму да је Подгорица
иако је мали Цариград још увек права турска варош у свакоме погледу.
То вече проведосмо у причању о нашему путовању и то у друштву
свакидањем, на које смо се научили, као што се и оно на нас научило.
Сутрадан, 24. маја, бесмо на опроштајној аудијенцији код Кнеза, која је
трајала ½ сата, после које нас је Кнез позвао то вече на вечеру у приватном
кругу. На овој вечери, на којој је био само Кнез, били су осим нас Маша
Врбица, Станко Радонић, Сима Поповић, Сава Пламенац и Блажо
Петровић. Вечера је трајала 2 сата а после вечере трајао је разговор до 1
сата после поноћи. Кнез се расћеретао. Био је разговор о разним стварима,
он је причао о бојевима, а нарочито о Бару и том се приликом решисмо да
сутрадан у пратњи Маше Врбице пођемо у Бар. Кнез је био преко мере
љубазан, пуковнику је дао велики кордон Даниловог крста а теби
командер истога крста о врату. Диплома је готова, него жели да ти га
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116 Петар Вукотић (1826–1903), војвода, командант у Херцеговачком устанку, отац
кнегиње Милене.
117 Лазар Сочица (1838/40/42-1910), војвода, богати трговац стоком, јузбаша у
Пиви, један од истакнутијих првака херцеговачког устанка 1875.
118 У групи, групно.
119 Пеко Павловић Николић (1828-1903), црногорски перјаник, командант и војвода,
чувени хајдучки харамбаша из Старе Црне Горе.



лично преда. „Ма хоћу да дође, па се надам да ће сада извесно доћи“.
Излишно је да ти помињем да је и овом приликом више пута изјавио жељу
да му дођеш. Читао нам је неке његове песме, а две-три дао ми је на моју
молбу, да их штампам у „Срп[ској] Зори“. Око 1 сата растадосмо се и
опростисмо се са Кнезом у најбољем расположењу. У уторак 25. маја,
после једног издашног доручка код Маше Врбице, уз разна вина и друга
пића, кренусмо се око 11 сати са Цетиња, опростив се са читавим
друштвом, које нам беше толико омилило, а нарочито са нашим Симом
Поповићем, кога смо заволели, и који нам је толике услуге учинио.

Можете мислити какво је било путовање до Котора по тропској
врућини, што је владала тога дана, а после онога доручка код Маше
Врбице, коме није било ни краја ни конца. Пут да бог сачува, с камена на
камен, а уз то је био мој коњ испод седла сав рањав, те сам морао више
пешке ићи, него што сам јахао. Око 7 сати увече дођосмо у Котор после
нечувених штрапаца. Ту код Рамадановића120 пресвукосмо [се] а затим
пођемо на вечеру: Маша Врбица, пуковник, Рамадановић, прота Рузовић
и ја. Пре тога посетисмо на брзу руку владику, који се веома радовао
нашем доласку. Љубишнима сам испоручио поздрав и извинио се због
кратког времена. У 4 сата ујутру пођемо на пароброду „Тријесту“ у Бар;
у Будви уђе у лађу госпођа Магазиновићка са унучићем, путовала је с
нама до Бара зету, који је војени капетан у Бару и заповедник тамошње
војске. Око 2 сата поподне уђемо у луку барску, Кнежева барка нас дочека
а лучки капетан (Hafen Kapitän) и капетан Пејиновић, зет госпође
Магазиновићке, поздраве пуковника званично и упарађени.

Лучки капетан рече пуковнику: „По налогу Његовог Височанства
стављам се на расположење Ваше“. На пристану, у кући морског поглаварства,
пред којом стајаше почасна стража, добисмо стан и пошто се својски
одморисмо, пођемо у Бар. Маша Врбица уступио је свога хата пуковнику,
који се међутим ратосиљао и хата и почасти, јер се овај Турчин по навици
својој ваздан бацакао. Напред је ишла почасна стража од 6 момака са
пушкама, затим вођа ове кавалкаде капетан Пејиновић, у великој униформи,
затим Маша, пуковник и ја, а уз нас Дулим-беј, барски кмет, који је желео
да нам ода почаст, са неколико слугу.

Барска је долина прави рај. Описаћу вам је док се састанемо. Нити
имам стрп[љ]ења ни времена да вам опишем ове маслинове шуме, које
су прекрилиле и брда и долове. Град је сав порушен, становници живе
изван варош[и], по баштама и шумама. У граду беше војска упарађена,
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120 Односи се на породицу Петра Рамадановића (?-1907), витеза и трговца.



официри нам показиваху поједине знаменитости. При растанку саопшти
Маша Врбица војсци да јој се у почаст Хорватовићеву даје сваком момку
по литре сланине и не знам колико ракије, што војска поздрави са бурним:
Живио Хорватовић!

27. маја вратимо се у пратњи Маше Врбице у Котор, и ту се
шњиме опростимо. Маша је на овом путу према нама двојици стално био
пријатан и поверљив, да смо се чисто зачудили. Са мном је разговарао о
многим стварима, између осталог и о Модошу121, што ће вас без сумње
врло интересовати.

28. стигосмо у Дубровник, где се укрцасмо у Опујићев и Бошковићев
нови пароброд „Дубровник“, заједно са Опујићем и Константиновићем,
који су чекали на нас. Дубровник је малена али добра лађа, и иде из
Дубровника у Трст за 32 сата, а најкраћом пругом нестајући нигде.

29. маја имадосмо лепо време, 30. маја пак изјутра око 3 сата
уђемо у буру. Још којекако с почетка, ал’ кад уђосмо у Кварнеро, мислио
сам да нећемо живи и здрави из њега изаћи. Међутим, лађа је издржала,
иако су потреси били јаки. Ја сам био са Опујићем и Константиновићем
горе на доку. Доле је, међутим, народ „бљувао“. Ја нисам могао повраћати,
иако сам имао велику муку, и баш тим већу. Ватар је све већи бивао. Капетан
нам рече, да је дошла за по сата пре, не би имао куражи да уђе у Кварнеро.

Око 2 сата стигосмо у Трст. Бура је била жестока. Нисмо могли
пристати уз моло, него смо се искрцали на барки, и то је искрцавање
трајало пуна два сата. По купатилу и издашној вечери – заборавих у
„блаженом“ сну сва „страданија“ тога знаменитог дана.

Сутра полазим у име Бога за Беч, а у недељу увече надам се да
[ће] вас загрлити ваш искрени и захвални син

Тодор

Срдачан поздрав од пуковника.

Петар В. Крестић

448

121 Данас Јаша Томић.



Petar V. Krestić

LETTERS OF TODOR STEFANOVIC VILOVSKI 

FROM THE 1880 TRIP TO DALMATIA AND MONTENEGRO

Summary

Todor Stefanovic Vilovski (1854–1921), a scholar of diverse interests,
endowed with undoubted literary talent, is well-known in Serbian
historiography, local literature, politics and journalism. Due to various close
links with the socio-political elite in Serbia he was able to directly monitor and
even participate in some contemporary events of import. As a favorite of King
Milan Obrenović, Vilovski was long in his service and had constant and intense
correspondence with him. 

The letters presented in this work were written in 1880 during
Vilovski’s trip to Dalmatia and Montenegro on the mission of accompanying
Colonel Djuro Horvatović on behalf of the Serbian ruler. In long and detailed
reports from that trip to his parents, he described the landscapes through which
he passed, towns and villages that he visited, and most importantly, informed
them in detail about the figures from public, cultural and political life that he
met and became familiar with. His descriptions are trustworthy, picturesque
and impressive, while the analyses of different people and their characters are
interesting, insightful and humorous, at times even ironic, but certainly
compelling. They provide the reader with plenty of valuable information on
these areas as well as the people he mentions.

Key Words: Todor Stefanovic Vilovski, Montenegro, Prince Nikola I Petrovic
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ХАЈМЕРЛЕОВ ПРОЈЕКАТ ТАЈНЕ КОНВЕНЦИЈЕ 

ИЗ 1881. ГОДИНЕ*

Апстракт: Крајем јуна 1881. кнез Милан је постигао тајни споразум са
представницима Министарства спољних послова Аустроугарске којим је Србија
добровољно ушла у интересну сферу суседне монархије. У овом раду доносимо
једну верзију могућег уговора са Србијом – пројекат аустроугарског министра
спољних послова барона Хајнриха фон Хајмерлеа, и указујемо на значајне
разлике између пројекта и усвојеног текста конвенције.

Кључне речи: Аустроугарска, Србија, Хајнрих фон Хајмерле, спољна
политика, Тајна конвенција, 1881.

Аустро-српски тајни уговор од 16/28. јуна 1881, у историогра -
фији познат под називом Тајна конвенција један je од најинтересантнијих
и најзначајнијих докумената из времена владавине кнеза/краља Милана
Обреновића. Из перспективе независне Србије, Конвенција је представљала
резултат сплета околности чија суштина произлази из стања међународних
односа после Велике источне кризе и снажног положаја Аустроугарске
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на Балкану, затим последица руске политике фаворизовања бугарских
интереса науштрб српским, који су свој најаснији одраз нашли у одредбама
Санстефанског прелиминарног мировног уговора, те, у том контексту,
опрезне политике Србије према Кнежевини Бугарској чију суштину је
чинио страх од обнове велике бугарске државе пројектоване у Сан
Стефану. Процес приближавања Србије, односно пре свега њеног владара,
Аустроугарској, интензивира се у другој половини 1880, несумњиво као
реакција на вести о припремама Бугара за уједињење, а до одлучујућег
корака ка споразумевању, те до самог потписивања Конвенције, долази
после државног преврата у Бугарској 27. априла/ 9. маја 1881.1

Иако се убрзо после потписивања Конвенције у страној штампи,
а потом и у Србији, у опозиционој штампи, помињало потписивање неке
војне конвенције, она је више од деценије била вероватно најбоље чувана
тајна краља Милана, њених потписника из редова напредњачких влада и
Трећег намесништва (1889–1893), чији су чланови били упознати са
њеним постојањем, као и са изменама из фебруара 1889.2 Године 1893,
индискрецијом радикалске владе Лазара Докића, њено постојање и
суштина постали су познати јавности,3 али је интегрални текст објавио
аустријски историчар Алфред Ф. Прибрам тек 1920, у збирци тајних
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1 Детаљно о политици Србије према Бугарском питању и Кнежевини Бугарској
у: М. Самарџић, Од Сан Стефана до Сливнице: Србија против Бугарске 1878–1886,
Нови Сад 2008, 17–131; о бугарском фактору у потписивању Тајне конвенције
посебно у: М. Самарџић, Политика Србије према Бугарској и Тајна конвенција
1881. године, Зборник Матице српске за историју, 71–72 (2005), 29–42.
2 Поред министра иностраних дела Чедомиља Мијатовића, као потписника
Конвенције, са њеним потписивањем били су упознати председник владе Милан
Пироћанац и Милутин Гарашанин, министар унутрашњих дела. Са садржајем
Конвенције краљ Милан је пре абдикације упознао Јована Ристића, који је дао
писмену изјаву да признаје како њену важност, тако и важност измена учињених
пре абдикације, у којима је и сам делимично учествовао. После абдикације
сличну изјаву дала су тројица намесника. (Г. Јакшић, Тајна конвенција (1881–
1889), Из новије српске историје: абдикација краља Милана и друге расправе,
Београд 1953, 78–83, 118–132)
3 Incognitus [Александар Протић], О Тајној конвенцији између Србије и Аустро-
Угарске закљученој 1881. год, Нови Сад 1902, 12–14. Из овог сведочанства
очигледно либералима наклоњеног аутора произлази закључак да је Јован Ристић
после државног удара од 1/13. априла 1893. „случајно“ упознао радикалског
председника владе Лазара Докића са постојањем и садржајем Конвенције. Убрзо
потом у француском листу Време (Temps) појавио се телеграм из Петрограда у
којем је по члановима изложена суштина текста.



уговора Аустроугарске.4 Убрзо су, пре свега на основу поверљиве грађе
Министарства спољних послова Аустроугарске која је пропашћу Двојне
Монархије постала доступна, уследиле две научне студије – Прибрамова5

и Гргура Јакшића6 – као покушај реконструкције контекста, динамике и
хронологије догађаја, те суштине и значаја Конвенције.

Гргур Јакшић је једини српски историчар који је о Конвенцији
писао на основу грађе Кућног, дворског и државног архива (Haus-, Hof-
und Staatsarchiv) Аустријског државног архива (Österreichisches Staatsarchiv),
у чијем оквиру се налази грађа Министарства спољних послова Аустроугарске.
Грађа о Тајној конвенцији чува се у посебној кутији (HHStA, Ministerium
des Äußern, Politisches Archiv I: Allgemeines, PA I 456 – Geheime Akten V,
Verhandlungen zwischen Österreich-Ungarn u. Serbien 1881–1886 и Geheime
Akten VI, Verhandlungen zwischen Österreich-Ungarn u. Serbien 1888–1892)
и Јакшић је углавном темељито преписао документа, те на основу њих дао
детаљан приказ преговора о потписивању Конвенције, као и целокупне
њене историје осамдесетих и деведесетих година 19. века.7

Међутим, од посебног значаја је чињеница да је његов истражи -
вачки снажно утемељен чланак, а не даља самостална истраживања,
представљао основу за сва каснија, позитивна и негативна, тумачења
Конвенције, као једне од најконтроверзнијих тема научним споровима
богате историографије о времену владавине Милана Обреновића.8 Током

Хајмерлеов пројекат Тајне конвенције из 1881. године
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4 A. F. Pribram, Die Politischen Geheimverträge Österreich-Ungarns 1879–1914, I,
Wien 1920, 18–23. Исте године објављена је верзија и за англосаксонско тржиште
са упоредим преводима текстова свих уговора на енглески (The Secret Treaties of
Austria-Hungary 1879–1914, vol. I, Cambridge 1920).
5 Исти, Milan IV. von Serbien und die Geheimverträge Österreich-Ungarns mit Serbien
1881–1889, Historische Blätter, 3 (1921–1922), 464–494.
6 Г. Јакшић, Историја „Тајне конвенције“ (28 јуни 1881 – 9 фебруар 1889), Архив
за правне и друштвене науке, 9/26 (1925), 176–184, 272–284, 362–378, 423–437;
10/27 (1925), 17–32, 101–112. Чланак је објављен и на француском (G. Yakchitch,
Le traité secret austro-serbe du 28. juin 1881 et du 9 février 1889, Revue d’histoire
diplomatique, 51 (1937), 429–466; 52 (1938), 65–105), а потом, под насловом Тајна
конвенција (1881–1889), и у збирци Јакшићевих текстова Из новије српске
историје: абдикација краља Милана и друге расправе (Београд 1953, 70–142).
7 Ови исписи чувају се у оквиру његове заоставштине у Архиву Српске академије
наука и уметности, у посебној фасцикли посвећеној Тајној конвенцији (грађа
бившег Архива Историјског института – сигнатура И XLII).
8 Проучавање различитих ставова о Конвенцији упућује на закључак да су они,
како у публицистици, тако и у научној историографији, најчешће носили печат
времена у којем су доношени. У првим деценијама после открића постојања



претходних година више пута смо на основу архивских извора, па и на
основу преписа у Јакшићевој заоставштини, указивали на нове аспекте и
факторе који омогућавају другачију контекстуализацију потписивања
Конвенције.9 Поред указивања на утицај државног преврата у Бугарској на
начин на који је Конвенција потписана, о чему смо детаљно писали у
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Конвенције, у српској јавности и публицистици доминирале су оцене политичких
противника краља Милана, радикалских и либералских присталица и истоми -
шљеника, те је она готово доследно, посебно после Мајског преврата и избијања
отвореног сукоба са Аустроугарском, оцењивана као „дело издајства против
Србије“ (Дневник, бр. 20, 21. јануар 1902), као акт којим се Србија „одрекла права
независне државе и ступила у неки васални однос према суседној монархији“
(Incognitus, О Тајној конвенцији, 31). Овакве оцене несумњиво су представљале
својеврстан обрачун са већ пораженим политичким противником. Научна
историографија убрзо је указала на неопходност контекстуализације и научног
вредновања оваквих ставова. У време радикалских напада после Анексионе
кризе (С. Протић, Тајна конвенција између Србије и Аустро-Угарске (један лист
из новије историје Србије), Београд 1909), први је на неопходност ревизије
постојећих оцена о националној издаји указао Слободан Јовановић наводећи да
се Конвенција „може ... разумети и бранити“, да је „била неизбежна“, те да је
„закључена под релативно добрим условима“ (С. Јовановић, Милан Пироћанац,
Политичке и правне расправе, Београд 1990, 334–335). Свој најјаснији израз
другачији приступ добио је у поменутом делу Гргура Јакшића који је, како у
првом издању 1925, тако и у репринт издању 1953, уз детаљно излагање
предности које је Србија стекла приближавањем Аустроугарској, Конвенцију
оценио „не само као један користан акт, него и једно дело дубоке политичке
зрелости“ (Г. Јакшић, нав. дело, 141–142). Са друге стране, Ристићев секретар и
писац историје Србије у другој половини 19. века Живан Живановић остао је
доследан оцени о издајничком карактеру, посебно када је реч о одредбама
везаним за Босну и Херцеговину (Ж. Живановић, Политичка историја Србије у
другој половини деветнаестог века: књига друга: од прогласа независности
Србије до абдикације краља Милана 1878–1889, Београд 1924, 181), али је
његовим ставовима лако оспорити објективност услед доследног величања улоге
Јована Ристића у историји Србије у 19. веку и критике његових политичких
неистомишљеника. Поред поменутих, о Конвенцији је између два светска рата
писао и Владимир Ћоровић (В. Ћоровић, По блиској српској прошлости:
конвенција краља Милана с Аустријом, Политика, 15–17. октобар 1922), не
упуштајући се у детаљнија излагања њених предности и недостатака, али са
критичким ставом према поступцима краља Милана. У тек 1989. објављеној, а
пре Другог светског рата насталој Историји Срба, оценио је да је реч о „доста
тешкој Конвенцији“ без значајнијих предности за Србију (В. Ћоровић, Историја
Срба, Београд 1993², 659). У социјалистичкој Југославији краљ Милан и
Конвенција којом је „продао Аустро-Угарској независност Србије“ (Д. Јанковић, 



ранијим радовима, посебно интересантан чини нам се пројекат Тајне
конвенције, написан руком министра спољних послова Аустроугарске
барона Хајнриха фон Хајмерлеа, који не помињу ни Прибрам ни Јакшић,
иако се документ данас налази у поменутој кутије грађе о Тајној конвенцији
коју су обојица користили.10 Са друге стране, на његово постојање и
могући значај указао је педесетих година 20. века Фердинанд Хауптман,
не упуштајући се у детаљнија излагања, али истичући значајну разлику
између пројекта и усвојеног текста Конвенције који је у Бечу 23. јуна 1881.
прихватио кнез Милан, а пет дана касније у Земуну, са аустроугарским
министром резидентом у Београду бароном Габријелом фон Херберт-
Раткилом, потписао министар иностраних дела Србије Чедомиљ Мијатовић.11
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О политичким странкама у Србији XIX века (докторска дисертација), Београд
1951, 218) и која се „не може бранити ни одобравати“ поново су оштро нападани
(Lj. Aleksić, Tajna konvencija iz 1881. kao okvir austrofilske politike kralja Milana,
Historijski pregled, 1 (1960), 44); сличне оцене о „у основи ништавној“ вредности
ушле су и у капитални пројекат синтезе националне историје (Историја српског
народа, 6-1, Београд 1983, 61 (Ч. Попов)) и још једном потврђене на скупу о
краљу Милану одржаном 2005 (део текстова објављен у: Зборник Матице српске
за историју, 75–76 (2007), 143–215). Са друге стране, поново су присутна и
другачија тумачења, на трагу ставова Јакшића и Јовановића (Р. Љушић, Историја
српске државности: II: Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови
Сад 2001, 183–184). Упркос и даље присутним супротстављеним ставовима,
српској историографији још увек недостаје обимније дело посвећено тумачењима
и тумачима значаја Тајне конвенције.
9 М. Самарџић, Србија и Бугарска 1879–1885, Настава историје, 13 (2001), 16–30;
исти, Од Сан Стефана до Сливнице, 118–131; исти, Политика Србије према
Бугарској и Тајна конвенција 1881. године, 29–42; исти, Србија и Бугарско
питање 1878–1885, Зборник Матице српске за историју, 77–78 (2008), 201–214;
исти, „Његово Краљевско Височанство кнез Милан“: о настојању српске владе
да српском кнезу буде призната титула „Краљевско Височанство“ 1878. године,
Зборник Матице српске за историју, 74 (2006), 37–47.
10 Не само да Јакшић не указује на постојање пројекта, већ се препис пројекта не
налази у његовим темељитим исписима. Ова чињеница, као и Прибрамово
непомињање пројекта, упућују на могућност да је овај документ накнадно доспео
у кутију са грађом о Тајној конвенцији.
11 F. Hauptmann, Österreich-Ungarns Werben um Serbien 1878–1881, Mitteilungen
des Österreichischen Staatsarchivs, 5 (1952), 241–243; исти, Austro-ugarska politika,
Trojecarski savez i Tajna konvencija sa Srbijom godine 1881, Godišnjak Istoriskog
društva Bosne i Hercegovine, 9 (1957), 70–71.



* * *

Наравно, неизоставно се намеће питање у чему се састоје
разлике између пројекта и усвојеног текста. Оне су најуочљивије уколико
упоредимо у коликој мери су у пројекту и усвојеном тексту заступљени и
заштићени интереси страна потписница, односно колики део одредаба
пројекта је нашао своје место у Конвенцији. Тајном конвенцијом Србија
је преузела обавезу да спречи агитацију са свог тла усмерену према Босни
и Херцеговини и Новопазарском санџаку, односно фактички признала
стање створено Берлинским уговором (чл. II), пристала је да без претходног
споразума са Аустроугарском не улази у преговоре о склапању политичких
уговора (чл. IV), те да, у случају да суседна монархија буде ратовала,
заузме став благонаклоне неутралности (чл. V), а евентуална војна
кооперација да буде накнадно утврђена војном конвенцијом (чл. VI).12

Све наведене одредбе, иако нешто другачије или обимније форму -
лисане, налазе се и у пројекту. Интересантно је да је чланом VI пројекта, из
којег је настао каснији спорни члан IV Конвенције са ограничавањем
суверенитета Србије, она преузимала обавезу да усклади своју политику са
политиком своје нове заштитнице, „да ц.[арску] к.[раљевску] владу обаве -
штава о својим намерама и циљевима и да не склапа савез са неком другом
силом без претходног знања Аустроугарске“.13 Цитирани део суштински
указује на делом нејасно значење дела члана IV Конвенције, односно упућује
на закључак да је првенствени интерес Монархије био да предупреди
неповољан развој догађаја и улазак Србије у савез са неком другом државом,
имајући при томе несумњиво у виду пре свега једну – Русију. Заштита поседа
Босне и Херцеговине и неутралност Србије приликом евентуалног сукоба са
Русијом, праћени несумњивим везивањем Србије за суседну монархију, били
су у пролеће 1881. део стратешких циљева аустроугарске дипломатије на
простору који је сматрала својом интересном сфером. Ови циљеви јасно су
изражени како у пројекту, тако и у усвојеном тексту, а податак да у пројекту
не постоји одредба о обавезама Србије која није нашла своје место и у
коначној верзији, упућује на закључак да су интереси Двојне Монархије били
Конвенцијом у потпуности заштићени.
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12 Истраживачима најдоступнија објављена верзија превода на српски налази се
у: Г. Јакшић, Тајна конвенција, 79–80.
13 „Projekt“, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ministerium
des Äußern, Politisches Archiv I: Allgemeines, 456 – Geheime Akten V, Verhandlungen
zwischen Österreich-Ungarn u. Serbien 1881–1886, 13.



Са друге стране, када говоримо о користима које је Србија требало
да извуче из споразумевања са Аустроугарском, ситуација се у потпуности
разликује. Суседна монархија обавезала се Конвенцијом да штити династију
Обреновић (чл. II), те да дипломатски подржи проглашење Србије за
краљевину (чл. III) и евентуално територијално проширење (чл. VII).14

Наведени уступци представљају суштину и пројектом предвиђеног, али
постоје и значајне разлике. Уместо Конвенцијом кратко дефинисане помоћи
„одржању и утврђењу“ династије Обреновић „свим својим утицајем“,
пројектом је било предвиђено не само сузбијање агитације против кнеза,
династије и Србије на територији Монархије (чл. V), већ и одбрана
династије „сваком, чак и оружаном помоћи“ (...) „ако у испуњењу ове обавезе
[благонаклоне неутралности у случају да Аустроугарска уђе у рат – М. С.]
њихов положај у земљи буде угрожен унутрашњом агитацијом“ (чл. VI).15

Чланови VI–XII пројекта посвећени су дефинисању уступака на
које је Аустроугарска била спремна уколико Србија пристане да уђе у
њену интересну сферу, односно „своју спољну политику усклади са поли -
тиком Аустро-Угарске“ (чл. VI). У том случају, Двојна Монархија гледала
би на јачање независне српске државе као на „гаранцију мира на Истоку
и добросуседских односа“ и била би спремна да употреби свој утицај на
спречавање настанка „нових творевина, којима би династија, државно или
национално јединство Србије непосредно или током времена могле да
постану жртвом“ (чл. VII), алудирајући несумњиво на могућност стварања
велике бугарске државе, као највеће претње државним и националним
претензијама Србије. Спољнополитичка подршка подразумевала је и
подршку проглашењу Србије за краљевину (чл. VIII), али и подршку
њеном територијалном проширењу. Уколико Порта не би могла да очува
свој суверенитет над областима у српском суседству, Аустроугарска је
била спремна да прихвати ширење Србије према југу, изузимајући
територију Новопазарског санџака, као и да се код осталих сила заложи
за прихватање промене постојећег стања (чл. IX). Истовремено, у случају
неуспеха српског оружја, гарантовала је status quo ante (чл. X). Поред тога,
пројектом је била предвиђена чак и војна сарадња у случају оружаног
напада од стране Османског царства или „његове области“, под којом се
несумњиво подразумевала Бугарска, те је у том смислу помињана
могућност регулисања војне кооперације под аустроугарском командом
посебном војном конвенцијом (чл. XI). Помињање војне кооперације
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14 Г. Јакшић, Тајна конвенција, 79–80.
15 „Projekt“, ÖS, HHStА, Ministerium des Äußern, PA I: Allgemeines, 456/V/12–13.



остало је и у коначној верзији, иако је помињање одбране од османског
или бугарског напада избрисано. На крају, Аустроугарска је била спремна
да призна Србији право на компензацију уколико се сама буде терито -
ријално ширила (чл. XII), мислећи несумњиво на могућност анексије
Босне и Херцеговине.16

Враћајући се на почетак пројекта, важно је истаћи да између
њега и Конвенције постоји значајна разлика у форми. Наиме, пројекат из
којег је несумњиво настала Конвенција представља пројекат уговора о
савезу – у члану I говори се о владама које „треба ... да се сматрају
савезницима“, у члану II о „савезничком односу“, члан IX експлицитно
помиње „овај савез“.17 Поменуте речи избачене су из усвојеног текста,
несумњиво једностраном одлуком министарства на Балхаусплацу, а
избачене су и обавезе Аустроугарске да Србију не напада и да се не
прикључује држави која би желела да је нападне, као и већ поменуте
одредбе о војној сарадњи у одбрани од османског и бугарског напада, те
дипломатској подршци територијалном проширењу без опасности
губитка дела територије. Са друге стране, Србија је преузимала обавезу
да не дозволи напад на Аустроугарску, укључујући ту и Босну и
Херцеговину и Новопазарски санџак, преко своје територије. Иако је већ
Слободан Јовановић, имајући у виду потписану верзију уговора, с правом
приметио да је „могуће говорити о политичком савезу“18, а на исти начин
(„тајни савез“) је о Конвенцији судио и Милорад Екмечић,19 наведене
избрисане одредбе несумњиво су стављале Тајну конвенцију у ред уговора
о савезу. Међутим, имајући у виду уговоре о савезу које је Аустроугарска
потписала у време склапања Тајне конвенције (уговор о обнови Савеза
три цара 1881, уговор о савезу са Румунијом 1883) и који имају значајних
суштинских сличности са Конвенцијом, сматрамо да је и без експли -
цитних делова у којима би се помињала реч „савез“ могуће о Тајној
конвенцији говорити као уговору о савезу две државе, а без икакве сумње
никако о „конвенцији“.20
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16 Исто.
17 Исто, 12–14.
18 С. Јовановић, нав. дело, 333.
19 М. Екмечић, Стварање Југославије 1790–1918, 2, Београд 1989, 372; исти,
Балканска политика Аустро-Угарске после Берлинског конгреса, Зборник Матице
српске за историју, 75–76 (2007), 153.
20 Назив „конвенција“ несумњиво не одговара аустро-српском уговору од 16/28.
јуна 1881. јер се овим именом у међународним односима називају писани споразуми
две или више држава посвећени регулисању једног конкретног спорног политичког, 



Дакле, резимирајући разлике између пројекта и усвојеног текста
које се односе на уступке Србији, могли бисмо рећи да су, уместо
декларативног обавезивања да штите српску династију споља, подрже
проглашење краљевине и територијално проширење на југ, на Балхаусплацу
у једном тренутку припрема преговора са Србијом, а у оквиру јасно
дефинисаног уговора о савезу, били спремни да за пристанак суседне
кнежевине на усаглашавање спољнополитичких приоритета, односно њен
улазак у аустроугарску интересну сферу, обећају оружану заштиту дина -
стије од унутрашњих непријатеља који би томе били противни, подршку
проглашењу краљевине, спречавање стварања државне творевине на
Балкану која би представљала опасност за државне и националне интересе
(Велике Бугарске), војну помоћ у случају оружаног напада Османског
царства или Бугарске, дипломатску подршку приликом територијалног
проширења према југу и очување претходног стања у случају неуспеха
оваквог покушаја, као и територијалне компензације у случају анексије
Босне и Херцеговине.

* * *

Нема сумње да је пројекат био основа из које је, скраћивањем
текста и избацивањем појединих чланова, настао коначни текст Конвенције.
Међутим, познати архивски извори, као и постојећа литература, не
омогућавају реконструкцију еволуције пројекта у конвенцију. Могућим
нам се чине две претпоставке, међусобно повезане. Несумњиво је да је
историју настанка Тајне конвенције неопходно посматрати у контексту
аустро-руских односа и преговора о обнови Савеза три цара у пролеће
1881. Од коначног пристанка Двојне Монархије да уђе у нове преговоре
у јесен 1880, они су се, различитим интензитетом, одвијали месецима уз
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економског или правног питања. Са друге стране, Тајна конвенција по много
чему је слична уговору који је Аустроугарска потписала десет дана раније,
уговору о обнови Савеза три цара, којим су се Русија и Аустроугарска, под
покровитељством Немачке, споразумеле о подели интересних сфера на Балкану.
Услед значаја, овај уговор је у историографију ушао као уговор о савезу три
континентална царства, док је аустро-српски уговор остао тек „конвенција“.
Уговор је у српску историографију ушао као „конвенција“, вероватно услед
чињенице да је ова реч, иако неподесна са становишта међународног права,
доследно коришћена од прве половине осамдесетих година 19. века када се
почело говорити о постојању неке врсте писаног споразума две државе.



посредовање немачког канцелара Бизмарка. Најзначајнија питања тицала
су се поделе интересних сфера, односно обезбеђења и што значајнијег
проширења „берлинских“ тековина. Према програму осмишљеном на
Балхаусплацу, аустроугарска интересна сфера обухватала би западни део
Балканског полуострва и протезала би се до Солуна, уз анексију Босне и
Херцеговине и, евентуално, Новопазарског санџака, док би утицај на
остатку полуострва темељила на признавању неопходности поштовања
њених трговачких интереса, испуњења одредаба Берлинског уговора
везаних за изградњу трансбалканске железнице и спречавања проласка
руских трупа кроз Румунију.21 Вођени, са једне стране, око руских захтева
за одобрење бугарског уједињења и признања принципа затворености
Мореуза, и, са друге стране, махом око захтева Беча који су се тицали
Босне и Херцеговине (и Новопазарског санџака), преговори се нису
дотицали остатка неосманског Балкана.22 Међутим, заштита интереса
Двојне монархије подразумевала је привлачење Румуније и Србије у
властиту интересну сферу. Коначан успех у циљу физичког одвајања
Русије и Бугарске и онемогућавања преласка руских трупа кроз Румунију,
постигнут је уговором о савезу са Румунијом 1883, док је уговор са
Србијом постигнут знатно брже, неколико дана после потписивања уговора
о савезу три континентална царства 18. јуна 1881.

Преговори са Србијом одвијали су се упоредо са преговорима
са Русијом и били су међусобно условљени. На почетку преговора о
обнови Савеза три цара из Беча су захтевали да Петроград престане да се
супротставља јачању аустроугарског утицаја у Србији.23 Како је у
преговорима са Русијом нестајала могућност остварења значајнијег дела
првобитног аустроугарског програма, тако је непосредан споразум са
Србијом добијао на значају. Хауптман посебно истиче да Хајмерлеово
одустајање од захтева за анексијом Новопазарског санџака и од изричитог
ограничавања Русије у остваривању уједињења Бугарске и Источне
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21 W. N. Medlicott, Bismarck und Haymerle: Ein Gespräch über Russland, Berliner
Monatshefte, 11 (1940), 722–728; исти, Bismarck, Gladstone and the Concert of
Europe, London 1956, 254–257; F. R. Bridge, From Sadowa to Sarajevo: The Foreign Policy
of Austria-Hungary, 1866–1914, London – Boston 1972, 115–116; F. Hauptmann,
Austro-ugarska politika, 64–66.
22 С. Д. Сказкин, Конец австро-русско-германскаго союза: исследование по истории
русско-германских и русско-австрийских отношения в связи с восточным
вопросом в 80-е годы ХІХ столетия, Москва 1974, 153–196; F. R. Bridge, нав.
дело, 116–121.
23 W. N. Medlicott, Bismarck und Haymerle, 725–726.



Румелије, није случајно уследило неколико дана пошто је кнез Милан, на путу
за Берлин и Петроград, разговарао са њим о потписивању конвенције.24

Ограничивши будуће бугарско уједињење, „ако то силом прилика дође на
ред“, на уједињење Кнежевине Бугарске и аутономне провинције Источне
Румелије, аустроугарска дипломатија могла је добровољни улазак Србије
у њену интересну сферу платити подршком њеном проширењу на области
које је управо „спасила“ од Русије. Имајући у виду да је савез са Србијом
био актуелна тема за време преговора о обнови Савеза три цара, можемо
претпоставити да је Хајмерлеов пројекат настао упоредо са овим прего -
ворима, иако није извесно када.25 Слично, није извесно када је и зашто
Хајмерле одустао од идеје о савезу са Србијом и одлучио се за неформалнији
вид споразумевања. Да ли је схватио да Двојној Монархији није неопходан
савез? Чињеница да усвојени текст штити интересе Монархије на исти
начин на који је то чинио и обимнији пројекат, односно да су у Конвенцију
ушли сви чланови за које су у Бечу сматрали да представљају њихов
интерес, упућивали би на закључак да се од савеза одустало раније. Или
је пројекат садржао максимум уступака на које је Хајмерле био спреман да
пристане на почетку преговора, док је усвојени текст био њихов резултат?

Када говоримо о интересима Србије, у поређењу са пројектом,
коначни текст оставља утисак да је реч о минимуму. Узроке томе неопходно
је тражити у начину на који је кнез Милан потписао Конвенцију. Наиме,
не занемарујући значај онемогућавања агитације против српске династије
на територији Аустроугарске, подршка проглашењу за краљевину и
територијалном проширењу на југ представљају најзначајнију добит
Србије, разлоге зашто је српски кнез потписао Конвенцију. Када је у јесен
1878. српска влада покушала кнезу Милану да обезбеди титулу
„краљевско височанство“, угледајући се на румунски пример, томе се
супротставила Аустроугарска и њен став пратиле су остале силе.26 У
марту 1881. Румунија је проглашена за краљевину и Милан је био свестан
да ће без подршке из Беча сличан корак наићи на исти одговор.27 Много
важнији, међутим, био је страх од обнове Санстефанске Бугарске после
државног преврата у Бугарској почетком маја 1881, управо у тренутку

Хајмерлеов пројекат Тајне конвенције из 1881. године

461

24 F. Hauptmann, Austro-ugarska politika, 69–70.
25 Не можемо, наравно, да искључимо могућност да је настао између потписивања
уговора о Савезу три цара 18. јуна и повратка кнеза Милана у Беч 22. јуна 1881.
26 М. Самарџић, „Његово Краљевско Височанство кнез Милан“, 40–41.
27 Исто, 46–47; на значај проглашења Румуније за краљевину указао је већ Владимир
Ћоровић (В. Ћоровић, По блиској српској прошлости, 15. октобар 1922; исти,
Историја Срба, 658.



када су почели преговори о конвенцији.28 Према властитим речима, на пут
у престонице три царства српски кнез се одлучио управо због тога да би
указао да ће Србија ратовати против Велике Бугарске.29 При повратку из
Петрограда у којем је, према често навођеним Хајмерлеовим речима цару
Францу Јозефу, лепо примљен, али је о политици било мало речи,30 кнез је
у Бечу, без значајнијег упуштања у преговоре,31 потписао Тајну конвенцију.

Управо истицање чињенице да кнез готово да није преговарао
са Хајмерлеом и Калајем, упућује на закључак да Конвенција представља
минимум могућих уступака на које су у Бечу били спремни. До које мере
су 22/23. јуна у аустроугарском Министарству спољних послова били
спремни да иду у прихватању целине Хајмерлеовог пројекта, није могуће
претпоставити. Заштитивши своје интересе, на Балхаусплацу нису имали
разлога заузврат нудити више него што се од њих захтева, а чини се да
Милан није тражио више од уверавања да ће имати подршку у спречавању
обнове Санстефанске Бугарске, опасности која му се у том тренутку
чинила реалном. Када говоримо о еволуцији пројекта у Конвенцију, чини
нам се вероватним да првобитна верзија пројекта о савезу није неизмењена
дочекала преговоре, али и да је кнез Милан могао преговорима постићи
да улазак Србије у интересну сферу суседне монархије буде праћен
њеним значајнијим формалним обавезама.

Иако бројна питања остају и даље отворена, сматрамо да је овај
документ и без коначних одговора не само изузетно интересантан и
значајан за контекстуализацију повеснице потписивања Конвенције, већ
и подстицајан за даља истраживања. У наставку објављујемо његов текст
у целину – у немачком оригиналу и у преводу на српски, уз незнатне
интервенције на немачком тексту обележене угластим заградама.
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28 Херберт Хајмерлеу, Београд 31. маја 1881, Архив Српске академије наука и
уметности (=АСАНУ), Исписи из бечких архива (=ИБА), сигн. бр. 7940.
29 Амбасадор Француске у Берлину Сен Валије министру спољних послова
Француске Бартелемију Сен Илеру, Берлин 10. јуна 1881, Documents diplomatiques
français (1871-1914): 1re série (1871–1900): IV (13 Mai 1881 - 20 Février 1883),
Paris 1932, 28–29.
30 Хајмерле цару Францу Јозефу, б. м., б. д., АСАНУ, Исписи Гргура Јакшића,
инв. бр. 74/4, сигн. И XLII; Г. Јакшић, Тајна конвенција, 78.
31 F. Hauptmann, Austro-ugarska politika, 70; Г. Јакшић, Тајна конвенција, 79.



Немачки оригинал:

Projekt

Seine Maj[estät] der Kaiser etc u[nd] S[eine] Hoheit der fürst von Serbien in
der Erkenntniß, daß es für ihre Länder ersprießlich und nothwendig sei, ihre
guten nachbarlichen Beziehungen, ihre freundschaft u[nd] die Übereinstimmung
so vieler Interessen gegen den Wechsel der Ereignisse sicherzustellen, haben
folgendes beschlossen:

Art. I

Zwischen Oesterreich=Ungarn32 und Serbien soll friede u[nd] freundschaft
herrschen und die beiden Regierungen einander wie Verbündete betrachten.

Art. II

Se[ine] Ma[jestät] der Kaiser etc verpflichtet sich Serbien, so lange es diesem
Bundesverhältnisse treu bleibt, nicht anzugreifen, noch sich einem Staate
anzuschließen, der Serbien feindlich gegenüber steht, sondern mindestens eine
wohlwollende Neutralität gegen Serbien zu betrachten.

Art. III

Ebenso verpflichtet sich Se[ine] Hoheit der fürst von Serbien in dem falle, als
Oesterreich=Ungarn in einen Krieg verwickelt würde, von serbischem Gebiete aus,
keine wie immer geartete Behelligung der Grenzen dieser Monarchie (Bosnien, die
Herzegowina und den Sandzak mit einverstanden) zu dulden, sondern für die
Erhaltung der freundschaftlichen Neutralität alle seine Mächte einzusetzen.

Art. IV.

Se[ine] Maj[estät] der Kaiser etc. versprechen, den fürsten u[nd] die Nachfolger
aus seiner dynastie, wen[n] in Erfüllung dieser Verpflichtung ihre Stellung im
Lande durch innere Agitation gefährdet würde, durch jede, auch bewaffnete
Unterstützung zu vertheidigen u[nd] zu erhalten. 
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32 У документу је при сваком помену имена Монархије, или из имена изведених
придева, доследно коришћен знак једнакости, несумњиво да би се указало на
једнакост положаја оба дела Монархије. Ради аутентичности, оставили смо знак
једнакости и у објављеној верзији документа.



Art. V.

Serbien wird auch in friedenszeiten jede wie immer geartete politische, sociale
oder kirchliche Agitation auf dem eignen Territorium gegen Oesterreich=Ungarn
oder dessen Behörden direkt verhindern oder dem Nachbarstaate darin
behilflich sein. Ebenso wird die österr[eichisch]=ung[arische] Regierung
Agitationen gegen den serbischen fürsten, gegen dessen dynastie und die
Selbständigkeit u[nd] Integrität seines Landes nicht nur mit allen durch die
Justiz dargebotenen Mitteln, sondern auch auf administrativem Wege zu
unterdrücken bestrebt sein. 

Art. VI.

Oesterreich=Ungarn wird die Interessen Serbiens den europäischen Cabineten
gegenüber befürworten und vertreten und in seiner äußeren Politik nichts
unternehmen, was denselben zu schädigen geeignet wäre. Serbien wird zu
diesem Zwecke seine äußere Politik mit der Oesterreich=Ungarns in Einklang
setzen, die k[aiserliche] u[nd] k[önigliche] Regierung über ihre Absichten u[nd]
Ziele in Kentniß erhalten u[nd] kein polit[isches] Bündnis mit einer anderen
Macht ohne vorhergängiges Vorwissen Oesterreich=Ungarns schließen. 

Art. VII.

Als Grundlage der übereinstimmenden äußeren Politik wird heute schon
folgendes festgesetzt:
Oesterreich=Ungarn erblickt in dem Bestande, in der intensiven u[nd] extensiven
Erstarkung eines national serbischen, unabhängigen Staates nicht nur keine
Schädigung seiner Interessen, sondern eine Bürgschaft des friedens im Orient
und der guten nachbarlichen Beziehungen. Oesterreich=Ungarn wird daher die
Intergrität u[nd] Independenz Serbiens nicht nur selbst respectiren, sondern für
dieselbe auch seinen eignen Einfluß einsetzen u[nd] nicht zugeben, daß
Neubildungen entstehen, welchen die dynastie, die staatliche oder nationale
Eigenart Serbiens unmittelbar oder im Laufe der Zeiten zum Opfer fallen könnte.

Art. VIII.

Sollte zur Stärkung der dynastie die Erhebung Serbiens zu einem Königreich
nöthig werden, so wird Oest[erreich]=Ung[arn] diese Veränderung anerkennen
u[nd] die Anerkennung auch bei den übrigen Höfen befürworten.
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Art. IX.

Dieses Bündnis ist zur Erhaltung des friedens bestimmt u[nd] soll keinem
Theile den Anlaß zu kriegerischen Unternehmungen bieten. Wen[n] jedoch in
folge unbestimmbarer Ereignisse das türkische Reich den Halt verlieren, oder
neue Territorial-Veränderungen in demselben vor sich gehen sollten, so wird
Oesterreich=Ungarn dahin wirken, daß dies weder zum Nachtheil, noch mit
Übergehung der serbischen Interessen geschehe, und daß namentlich jeder
Gebietserwerbung, welche Serbien außerhalb Bosniens, der Herz[egowina]
u[nd] des Sandzaks von Novibazar (für den fall, als die türkische Herrschaft
sich in der Nachbarschaft Serbiens nicht zu behaupten vermögte) Oesterr[eich-
]Ung[arn] wird einem Gebietserwerb, welchen Serbien an seinen südlichen
Grenzen mit Ausschluß des Sandzaks von Novibazar zu nehmen in der Lage
wäre, seine Zustimmung geben, u[nd] die Sanktion dieses Erwerbes auch bei
den Cabineten befürworten.

Art. X.

Einen hierauf zielenden Aktion Serbiens, wenn dieselbe mit Zustimmung
S[eine]r Maj[estät] des Kaisers etc. erfolgt, wird Oesterreich=Ungarn nicht nur
keine Hindernisse bereiten, sondern dieselbe nach Maßgabe der Verhältnisse
auch unterstützen.
In allen fällen und mit welchem Lande immer Serbien im einen bewaffneten
Conflict gerathen sollte, wird Oesterreich=Ungarn, wen[n] es von dem Conflikt
nicht etwa vergeblich abgerathen hat, für die ungeschmälerte Erhaltung der
serbischen Grenzen in statu quo ante einstehen.

Art. XI.

Für den fall, als von Seite der Türken oder von ihrem Gebiete aus ein Angriff
auf serbisches Territorium oder auf die Machtgrenze Oesterreich=Ung[arns]
erfolgen sollte, kann ein direktes oder corporatives Zusammenwirken der
serbischen Armee mit den Truppen S[eine]r Maj[estät] des K[aiserlichen] u[nd]
K[öniglichen] ins Auge gefaßt werden.
Zu diesem Behufe und für solche Eventualität werden in einer besonderen
Convention die Bedingungen u[nd] Garantien geregelt werden, unter welchen
die serbische Armee dem zeitweiligen Oberbefehl S[eine]r k[aiserlichen und]
k[öniglichen] ung[arischen] Majestät unterstellt oder die gegenseitigen Gebiete
zum Durchzuge benüzt werden können.
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Art. XII.

Oesterreich=Ung[arn] wird im Orient keinen Gebietserwerb annehmen, ohne
daß Serbien eine entsprechende Vergrößerung erfahre. Es ist jedoch nicht
ausgeschlossen, daß die Grenzen Serbiens erweitert werden, ohne daß
Oesterreich=Ungarn eine terittoriale Ausdehnung für sich in Anspruch nehme.

Art. XIII.

Dieser Vertrag wird geheim gehalten und tritt nur gegen einjährige
vorhergehende Kündigung außer Kraft. 
Urkund dessen etc.

Превод на српски:

Пројекат

Његово Величанство цар итд. и Његово Височанство кнез Србије су, у
сазнању да је за њихове земље корисно и неопходно да осигурају добросу -
седске односе, да своје пријатељство и усклађеност бројних интереса
осигурају од будућих догађаја, одлучили следеће:

Чл. I

Између Аустро-Угарске и Србије треба да влада мир и пријатељство, а
обе владе да се сматрају савезницима.

Чл. II

Његово Величанство цар итд. обавезује се да не напада Србију, докле год
она остане верна овом савезничком односу, као и да се не прикључи
држави која се непријатељски односи према Србији, већ да барем
посматра Србију са добронамерном неутралношћу.

Чл. III

На исти начин Његово Височанство кнез Србије се обавезује да у случају
да Аустро-Угарска буде умешана у рат, са српске територије неће трпети
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било какво узнемиравање граница ове Монархије (укључујући Босну,
Херцеговину и Санџак), већ ће свим својим снагама да се заложи за
очување пријатељске неутралности.

Чл. IV

Његово Величанство Цар итд. обећава да ће кнеза и наследнике његове
династије, ако у испуњењу ове обавезе њихов положај у земљи буде
угрожен унутрашњом агитацијом, бранити и чувати сваком, чак и
оружаном помоћи.

Чл. V

Србија ће на својој територији директно спречити било какву политичку,
социјалну или црквену агитацију против Аустро-Угарске или њених
власти или суседној држави у томе помоћи. На исти начин, аустро-угарска
влада ће настојати да сузбије агитације против српског кнеза, против
његове династије и самосталности и интегритета његове земље не само
свим средствима које нуди правосуђе, већ и административним путем. 

Чл. VI

Аустро-Угарска ће се код европских кабинета заузети за интересе Србије
и заступати их и у својој спољној политици неће предузети ништа што
би могло да штети истима. Србија ће у ову сврху своју спољну политику
да усклади са политиком Аустро-Угарске, царску и краљевску владу ће
обавештавати о својим намерама и циљевима и неће склапати политички
савез са неком другом силом без претходног знања Аустро-Угарске.

Чл. VII

Као основа сагласне спољне политике данас се утврђује следеће:
Аустро-Угарска у таквој ситуацији у интензивном и екстензивном јачању
српске националне, независне државе не види повреду својих интереса,
већ гаранцију мира на Истоку и добрих суседских односа. Аустро-Угарска
ће зато не само поштовати интегритет и независност Србије, већ ће за
исту заложити и свој сопствени утицај и неће признати настанак нових
творевина, којима би династија, државна или национална особеност
Србије непосредно или током времена могли да постану жртвом.
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Чл. VIII

Ако за јачање династије буде неопходно уздизање Србије у краљевину,
Аустро-Угарска ће признати ову промену и код других дворова ће се
заузети за признавање.

Чл. IX

Овај савез одређен је за очување мира и ни једној страни не треба да
пружи повод за ратна дејства. Ако пак услед непредвидивих догађаја
Турско царство изгуби тле под ногама или се у истом десе нове
територијалне промене, Аустро-Угарска ће деловати тако да се то не деси
на штету и заобилажењем српских интереса, и да ће наиме сваком
проширењу територије, које би Србија била у стању да оствари изван
Босне, Херцеговине и Новопазарског санџака (за случај да турска власт не
може да се утврди у суседству Србије) Аустро-Угарска да дâ своју
сагласност и да ће се заложити за њихово признавање и код других кабинета. 

Чл. X

Циљаној акцији Србије, ако уследи са одобрењем Његовог Величанства
цара итд., Аустро-Угарска не само да неће да прави никакве препреке већ
ће и да, у зависности од ситуације, исту подржи. У сваком случају, са било
којом земљом да Србија ступи у оружани конфликт, Аустро-Угарска ће
се, ако не буде могла да их одврати од конфликта, заложити за неумањено
очување српских граница у непромењеном стању.

Чл. XI

У случају да од стране Турске или са њене територије уследи напад на
српску територију или на границу Аустро-Угарске, може се узети у обзир
директно или сепаратно деловање српске војске са трупама Његовог
царског и краљевског Величанства.
У том циљу и за такву могућност једном посебном конвенцијом биће
регулисани услови и гаранције, под којима ће српска војска бити привремено
подређена највишој заповести Његовог царског и краљевског Величанства,
или ће узајамне области моћи да буду коришћене за пролазак.
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Чл. XII

Аустро-Угарска неће прихватити проширење територије на Истоку, а да
Србија не добије одговарајуће повећање. Ипак, није искључено да ће се
границе Србије проширити, а да Аустро-Угарска не затражи територијално
проширење за себе.

Чл. XIII

Овај уговор се држи у тајности и ступа ван снаге само уз претходну
једногодишњу најаву.
Потврда тога итд.
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Momir Samardžić, Sara Samardžić

HAYMERLE’S PROJECT OF SECRET CONVENTION OF 1881

Summary

Secret convention of 1881, treaty that marked the moment of formal
entrance of Serbia in Austro-Hungarian sphere of influence, represents one of
the most important and the most interesting documents from the time of the
reign of Prince/King Milan Obrenović. In this paper we bring one version of
the possible treaty with Serbia – the project of Austro-Hungarian minister of
foreign affairs baron Heinrich von Haymerle, and we point out the most
important differences between the project and the signed text of the convention.
In short, we can summarize them on several points: instead of formal obligation
to protect the dynasty from the outside and to support the proclamation of
kingdom and territorial aspirations towards the south, in one moment of his
preparations for negotiations with Serbia, Haymerle was ready to pay for the
acceptance of Serbia to adjust its foreign political priorities by promising
Austro-Hungarian armed protection of Serbian dynasty from the opponents of
such policy within the country, support for the proclamation of kingdom,
prevention of creation of state on the Balkans that might represent danger for
state and national interests of Serbia (Great Bulgaria), military support in case
of attack from the Ottoman empire or Bulgaria, diplomatic support in case of
territorial acquisitions towards south and status quo ante in case of failure, as
well as territorial compensation in case of annexation of Bosnia and Herzegovina
by Austria-Hungary.

Key Words: Austria-Hungary, Serbia, Heinrich von Haymerle, foreign
policy, Secret convention, 1881.
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ПИСМА КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ КОМОРНИКУ СИМОНОВИЋУ 

ИЗ 1891. И 1892. ГОДИНЕ*

Апстракт: У раду је представљено петнаест писама краљице Наталије из
1891. и 1892. год., коморнику Александру Симоновићу. Те године су биле преломне
за стабилизацију Намесништва и радикалских влада после абдикације Милана
Обреновића (1889), али и за односе у Краљевском дому, које је пореметио развод
краљевског пара и препуштање престола дванаестогодишњем наследнику.

Кључне речи: Наталија Обреновић, Милан Обреновић, Александар
Обреновић, Србија, Пашић, Персијани, Јован Ристић, Русија.

Да писма краљице Наталије Обреновић представљају драгоцени
историјски извор, историчари су уочили још пре више од пола века. Међу
краљичиним адресатима посебно место заузимају чланови Краљевског
дома Обреновића, односно син Александар и супруг краљ Милан, као и
бројна преписка са широм фамилијом. Очувана је, такође, замашна
преписка коју је краљица водила са многим политичким, културним и
јавним српским делатницима. Она је расута по домаћим и страним
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архивским и библиотечким институцијама. Најдрaгеценију целину свакако
чине писма која се чувају у сређеном фонду Архива Српске академије
наука и уметности, Заоставштина Наталије Обреновић. Међутим, овом
приликом скрећемо пажњу на издвојене целине које су се стицајем
околности нашле у приватним збиркама, да би, својевремено, откупом
поново постале део архивских фондова. То је случај са писмима краљице
Наталије свом коморнику Александру Симоновићу, која су похрањена у
Заоставштини Драгослава Страњаковића, која се чува у Архиву Српске
академије наука и уметности под бројем 14.556. У оквиру Заоставштине,
под нумерама 1000–1062, налази се група оригиналних краљичиних
писма Симоновићу, насталих у периоду од 1891. до 1900. године. 

На избор писама за објављивање определила су нас два разлога.
Прво, што се у јединој објављеној књизи краљичиних писама1 није нашло
ниједно које је писала коморнику Симоновићу, а други је тај што су на
истом месту од сточетрдесет писама само по три из 1891. и 1892. године.
Те године су биле преломне за стабилизацију Намесништва и радикалских
влада после абдикације Милана Обреновића, али и за односе у Краљевском
дому које је пореметио развод краљевског пара и препуштање престола
дванаестогодишњем наследнику краљу Александру.

Одлуком Народне скупштине из 1891, краљица-мајка је маја
месеца полицијом принуђена да напусти Србију и да не долази до
синовљевог пунолетства 1894. године. Исто је важило и за краљевог оца
Милана који се одрекао престола, с том разликом што је његов одлазак
био добровољан, те пропраћен специфичним аранжманом са радикалском
владом Николе Пашића и са намесницима. Краљичина писма Симоновићу,
која су писана непосредно после тих немилих догађаја, пуна су резигнације.
Када је пронашла свој мир на југозападу Француске у Бијарицу, она није
престала да се занима за збивања у Србији. Ова писма су драгоцена за
проучавање карактера краљице Наталије, њених животних планова
диктираних незавидним статусом разведене жене, али и за разумевање
српског политичког и друштвеног миљеа у последњој деценији 19. века.
Она, такође, пружају корисне информације о ставовима великих сила
према збивањима у Србији, а о којима краљица суди импулсивно и често
недовољно прецизно.

Приређивач је настојао да интервенције сведе на најмању могућу
меру. Уједначено је писање великих и малих слова, одвојеног и састављеног
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писања речи. Најчешће су додавани интерпункцијски знаци, знаци навода,
а скраћено написане речи допуњене су у угластим заградама. Датуми,
мале заграде и подвлачења пренети су из оригинала. Датуми у предговору
и напоменама усаглашени су са данашњим рачунањем времена.

14.566/1002 Дануцени2, 1. јула 1891.

Драги Г. Симоновићу,
И ако сам данас Милици3 писала, опет нећу и вама да не забла -

годарим на љубазном писму од 24. јуна. Молим да ми пошљете цедуљу
где сте били извели расходе и приходе, од јануара месеца па до нашег
полазка. Сигурно сте је ваљда случајно опет узели, те не могу да склопим
своје рачуне.

6. јула предајте Пев.[ачком] др.[уштву] 60 динара и том приликом
известите то друштво: да пошто нисам више у Београду, то није више
нужно да певају у цркви Св. Наталији.

50 динара предајте старој Илићки4, не могу се ове обавезе
ослободити, иако налазим да би њу требао двор да прими.

Цељ краљевог пута сада ми је сасвим јасна.5 Надувенко6 и Рајска
локомотива7 обвезали су се били по тајном уговору да воде дете отуд у
Аустрију у току лета. Према томе требало је на сваки начин нешто
пронаћи те да се ствар забашури. Онда су пронашли пут у Русију и чак
може бити предходно један састанак са мном. После ће сва парада да се
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2 Dănuţeni, данас у Молдавији, у рејону Унген, где је тада боравила тетка краљице
Наталије, кнегиња Мурузи.
3 Супрузи Александра Симоновића
4 Вероватно супруга Јована Илића (1824-1901), песника и политичара.
5 Малолетни краљ Александар Обреновић је у пратњи намесника Ј. Ристића,
председника владе Н. Пашића и гувернера Ј. Мишковића, био у двонедељној
посети руском цару, од 22. јула до 8. августа 1891. године. По унапред утврђеној
маршути, краљ је на повратку из Петрограда свратио у Ишл, у дводневну посету
хабзбуршком владару Фрањи Јосифу.
6 Јован Ристић, први намесник у време малолетства краља Александра
Обреновића (1889-1893)
7 Највероватније Милан Обреновић. Пре него што је напустио престо 6. марта
1889, краљ Милан је продужио важност уговору између Србије и Аустро-Угарске
из 1881. године (Тајна конвенција) до 1895. године.



врати кроз Беч где ће застати Тату8 и тајни уговор оста у целини.
Прибежиште9 буде један пут више будала, а шта јој је стало, кад швабска
штампа плаћена од Рајске машине10 виче. Г.11 још кад њу чита моћи ће да
мисли да је неки успех доживео на Балкану.

Ако би случајно вами понудили да ме известите о доласку
краљевом код мене, молим да господу упутите на писмено саопштење,
било мени, било Цани.12

Примите уверење мојих најбољих осећања.
Наталија

14.566/1003 Дануцени, 11. јула 1891.

Драги Г. Симоновићу,
Знам да ћете се једити као што сам се и ја [једила], кад будете

дознали да вама фале два моја писма и то: једно бр. II од 10. јуна и бр. VI од
25 јуна. Не могу тачно да се сетим да ли баш у њима беше, али ако се не
варам у првом сам вам казала како је вест односно руског протеста истинита,
а у другом сам вам јављала како је Тата хтео да представи краља бечком
двору, али цар њега није хтео да прими. У том писму сам вам такођер
говорила да овамо дођете само у случају ако би краљ прошао кроз Унгени.
Јел-те, у писму од 1. јула причам вам праву цељ краљевог пута у Русију.

Лекар налази да је тетка13 много боље, према томе могу је оставити
саму кад они пођу у Одесу, што ће бити с концем овог месеца. Још се нисам
решила шта ћу да радим, или ако би морем путовала. То ћу морати вас молити
да се за онда спремите; а депешом ћу вам тачно јавити када треба да пођете.

Мици Орешковићевој14 такођер су украли једно писмо. Види се
да њима15 није довољно да буду само разбојници, него су и лопови. Од сад ћу
све шиљати преко Земуна, онда они о мени непосредно неће ништа дознати.
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8 Милан Обреновић, (1854-1901), кнез (1868-1882) и краљ (1882-1889) Србије,
отац краља Александра.
9 Русија
10 Беча
11 Государ, тј. руски цар
12 Краљичина дворска госпођица.
13 Тетка по мајци, кнегиња Мурузи. 
14 Мица Орешковић, кћерка пуковника Антонија Орешковића (1829-1906), краљи -
чина дворска госпођица.
15 Односи се на Пашићеву владу и намеснике.



Од неког времена патим од страшне главобоље. Страхујем да то
не буде грозница и с тога још жељније чекам моменат да се кренем одавде.
Маријета16 ме једнако зове и не знам да ли нећу морати код ње да останем
неко кратко време. 

Данас вама ништа више не пишем јер хитам да ово писмо завршим,
те да вама оно што пре стигне.

Молим [да] Милицу и децу уместо мене пољубите а ви да
примите израз мојих најпријатељских осећаја.

Наталија

14.556/1004 Дануцени, 23. јула 1891.

Драги Г. Симоновићу,
Мој зет17 ће доћи овде да нас прати до Синаје, тако да немам

потребу да вас за сада трудим. Као што сам мислим писала, првог ћу поћи а
другог ћу тамо стићи. Молим да према томе наредите промену адресе за новине.

Тетки је било тако тешко да се удаљи од своје последње куће (у
Дануценској цркви), да сам се решила да с њом проведем зиму. Њен
квартир није ми врло угодан али шта ћу, избора немам.

Фрајла Ханка мора да се спреми за пут чим јој то наредим, те да
нам спреми зимницу и све што треба. Кад она буде пошла, она мора са
собом понети све ствари које су прибележене у приложеној цедуљици.
Остале ствари нека чекају док ја не дођем у Одесу и [док] не видим шта
ми од њих буде устребало, јер све нећу да крећем. Са тешким сам се срцем
решила на ову жртву, али ми није било могуће да тетку оваку болну саму
оставим.

Приложену цедуљу подајте Ћурчићу18 и Риста последњег19 упитајте
да ли је примио моје писмо од 1. јула? Од кад су ми ваша два писма
изгубљена страхујем и за она која преко Земуна упућујем.

Приложени рачун молим да исплатите.
Је ли скинуто штрафасто драперје из предсобља?
Примите, драги Г. Симоновићу, за вас и за ваше укућане, израз

мојих најбољих осећања.
Наталија
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16 Маријета (Марија) Кешко, удата Гика, сестра краљице Наталије.
17 Маријетин муж, Григорије Гика.
18 Петар Ћурчић, уредник Народног дневника, или Стеван Ћурчић, такође новинар
и оснивач Српског новинарског удружења.
19 Вероватно Ристу Данића, са којим је краљица била у преписци.



14556/1006 Синаја, 17. август 1891.

Драги Г. Симоновићу,
Врло ми је жао што од вас чујем да је Милица слаба. Утолико је

више жалим што патим од исте слабости. Главобоља ме никако не пушта
и чисто ме доводи до очајања. Ако овако устраје нећу смети да зимујем у
одеској хладној клими и мораћу тетку приволети да дође к мени на југ. У
овом случају пошла би одавде у септембру и морала би вас замолити да
нас допратите најпре у Париз, а после у Аркашону20 или какво такво
место где мислим да се настаним.

Г[ђ]ци Ханка би пошла после нас, а све ствари осим мојих хаљина
послали би морем до Марсеља. За тај случај добро би било од Стојановића21

да разберете који би био нанјефтинији транспорт.  Не би ништа марило и
ако ствари дуго путују. Млађе одпустите од 1. и издајте им плату до 1.
новембра, с обећањем да ако би се кад год у Београд вратила, одма би их
натраг у службу узела. Издајте им најбољу сведоџбу у којој ћете рећи да
сам их одпустила само услед одласка из земље.

Молим да ми јавите колико би вам пара требало те да све
ликвидирате?

Сувише сам уморна да продужим, с тога молим да ме извините
што вам тако мало пишем и примите заједно са свима вашима моје
најпријатељске осећаје.

Наталија

14556/1007 Синаја, 2. септембар 1891.

Драги Г. Симоновићу,
Јуче сам се журила те нисам стигла да вас за још неке ствари

запитам. Је ли Хермила платила интерес за последењих неколико месеци?
Молим вас да ми пошљете ред примања за кућу од 1. јануара до 1. јула,
те да закључим шестомесечне рачуне.

Где је јефтиније за кола, да ли морем или железницом? Нешто
знам да с лађом о томе има.
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20 Насељено место на југозападу Француске у региону Аквитанија, на обали
Атлантског океана.
21 Влада Стојановић, секретар у  Министарству иностраних дела.



Шпорет поклоните с другим стварима. Знам да се нећете слагати
односно поклона, али ћете то одобрити кад дознате да сам абсолутно
решена да у Србији никад више не живим и само у крајњем случају да
тамо као гост Сину долазим, где ми моје ствари не требају.

Све књиге „Revue Nouvelle“ поклоните Жен.[ском] друштву. Оне
што узму за ову годину јаћу им [згодном] приликом послати.

Паре ћете преко Ротшилда примити. Оно што претекне узмите са
собом за наш пут. Јавите Виделу22 да ми њин лист врло неуредно стиже.
Бр. 98 фали ми. Да ли сте њима доплатили додатак за иностранство?

Молим вас да са собом понесете све документе и облигације, као
и план моје земље у Русији.23

Овде је мало заладнило, али још није непријатно. У Бијарицу24

ћемо наћи савршено лето и држим да ћу се моћи тамо чак и купати, што
ће врло корисно бити за моју главобољу.

Да ли можете непосредно од Г. Јоце Куртовића25 дознати је ли он
примио моје писмо од 23. јуна?

Примите уверење мојих најбољих осећаја.
Наталија

14556/1008 [без места и датума]26

Драги Г. Симоновићу,
Пут преко реке је много скупљи него морем преко Дунава, а што

Паробродско друштво нема филијала то не мари ништа. Најбоље је ствари
послати шлепом до Браиле или Галца27 (јавићу вам депешом на чију
адресу), а од онде на француској лађи до Марсеља.

Према томе, треба да је све спаковано и „рајзе зертиг“28 и да чекате
моју идућу депешу. Узмите најјефтинији шлеп, не мари ништа и ако
ствари дуго путују, јер кућа коју сам узела пола је меблирана.29
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22 Страначко гласило Напредне странке.
23 После развода, краљица је живела од свог мираза, тј. од издавања поседа у
Русији које је наследила. Она је убирала приходе са поседа које је давала у закуп. 
24 Град у Француској, у региону Аквитаније на југозападу земље.
25 Трговац, чија се жена преудала за другог намесника, генерала Јована Белимарковића.
26 Сигурно се ради о 1891. години.
27 Луке на Дунаву.
28 У преводу Спремно за пут.
29 Мисли се на потоњи дворац Сашино, коме је краљица дала име по сину (Саши),
а који се налазио у монденском француском летовалишту Бијарицу.



Прича о Ристићу у Бечк.[ој] кореспонденц.[ији] истинита је. Већ
у Москви је правио гримасе што није био присутан на фамиљарном30

ручку где су били само краљ, велики књаз и његова супруга.31

У Петрограду и у Бечу страшно су се краљевој свити смејали,
нарочито Мишковићу.32 У Бечу је Ристић хтео да „безецује“ са Калнокијем33

о великој политици, но тај му је рекао да би боље било да гледа да учврсти
стање у земљи и да уреди српске финансије. Ово је сасвим поуздано.

Донесите са собом три књиге које се налазе у мом ноћном асталу
Примите уверење мог најпријатељског сећања. 

Наталија

14556/1009 Бијариц, 11. фебруар 1892.

Драги Г. Симоновићу,
Особито ми је мило да чујем да је Ружа34 сасвим добро, јер

признајем да сам и за њу здраво бринула.
Ја не верујем да је дневник краљев и држим, као и ви, да је

измишљен у цељи да краљу шкоди у Русији.35

Здраво ми је жао за Бајаловића36 и била би вам захвална да од
Мијаловитовице [?]37 што поуздано дознате.
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30 Фамилијарном
31 На пријему у Москви у част српског краља царев брат Николај је приредио ручак
затвореног типа, те нико из краљеве пратње није био позван.
32 Јован Мишковић (1844-1908), генералштабни пуковник, од 1894. генерал, мини -
стар војни (1878-1880), (1896-1897). Краљев гувернер од 1891. до 1893; Други руски
и домаћи извори не говоре да је било каквих примедаба на држање гувернера
приликом боравка у краљевој пратњи за време посете Русији.
33 Густав Сигмунд Калноки (1832-1898), министар спољних послова Аустро-
Угарске (1881-1896).
34 Ћерка потпуковника Александра Симоновића.
35 Наводни краљев дневник, за који се тврдило да је украден,  најпре је објављен
у мађарском листу Маgyar Hîrlap, а одатле га је преузео П. Тодоровић и штампао
у Малим новинама, јануара 1892. После свргавања Обреновића, опет су штампани
изводи из наводног краљевог дневника, али њихова аутентичност никада није
доказана, Aus dem Tagebuch König Alexanders von Serbien, Leipcig, Elischer, 1905.
36 Стеван Бајаловић (1848-1894), професор у Београдској реалки и Вишој женској
школи и преводилац.
37 Можда Јелена Мијајловић, наставица и управница Више женске школе.



Видим из новина да су Татину изјаву поново поднели Скупштини
и само могу да жалим Србију што се са таким глупостима занима.38

Пошто не примам  Ново време39, то и не знам шта у њему пише.
Чула сам да Сомов40 тамо шаље дописе.

Није ми право за Одјек41, али кад је тако немам куд, треба платити.
Само, молим вас, да ми га више не шаљу.

Ја не само што не налазим да сам сувише далеко од Србије, него
ми се чини да сам још сувише близу, јер приликом дебате у Скупштини
била сам мало узнемирена, што не би требало да буде.

Хелена Катарџи42 долази овамо ових дана, а после очекујемо Бебе.43

Кад видим пролеће врло се радујем, јер се надам да ћете на лето
са свима вашима овамо доћи.

Скокић жели да добије место кондуктера на железници. Да ли би
му могли то израдити преко Васиљевића44 код Стојановића?45

Примите уверење мојих најбољих осећаја за вас и за све ваше.
Наталија

14556/1010 Бијариц, 24. фебруар/7. март 1892.

Драги Г. Симоновићу,
Надам се да сте примили моје последње писмо од 11. фебруара и

да сте сви у повољном здрављу.
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38 Краљ Милан се за 3 милиона динара (милион из цивил-листе за годину дана унапред
и 2 милиона зајма код руске банке) одрекао припадништва Краљевском дому,
уставних права и српског држављанства и обећао да неће долазити у Србију до
пунолетства краља Александра. Писмену изјаву краља Милана од 12. октобра 1891.
примили су намесници и она је чувана у тајности до 26. марта 1892. године, када
је озакоњена, Зборник закона и уредаба Краљевине Србије, књ. 47, 392, књ. 48, 66.
39 Руски лист за политику и књижевност.
40 Нижи чиновник руског посланства у Београду.
41 Лист за политику, економију и књижевност. Излазио у Београду од 1889. Први
уредник Стојан М. Протић, један од идеолога Радикалне странке.
42 Хелена (Јелена), супруга Ласкарија Катарџија.
43 Катарина (Бебе) Кешко, удата Гика, сестра краљице Наталије.
44 Алимпије Васиљевић (1831-1911), политичар, либерал, професор Богословије
(1859-1864). Министар просвете и црквених дела 1875, 1876-1880, 1887. и  члан
Државног савета.
45 В. нап. бр. 22.



Од кад смо се претплатили на Отпор и Народну вољу46, прве ретко
примамо а друге никако. Молим вас да код дотичних редакција рекламирате. 

Видим да влада47 здраво кубури и да јој никако не иде добро. Баш
ми их није жао!

Време је опет хладно и непријатно, што ми је већ и сувише досадно.
Хелена је још овде, здраво сам срећна што је дошла, само ми је

жао што није  лепше време, те да је мало прошетам по околини.
Купила сам мала кола и коња и све заједно, са амовима, кошта 535

динара. Јефтиније нисам могла наћи.
Бебе долази у суботу и сад ће се озбиљно почети кућа да поправља

и довршује, а и башта да се уређује. Имаћемо исувише посла.
Да ли се још сећате Раичевског? Он је после саране Великог

књаза48 дошао кући и умро од удара у срцу, није могао да преживи онога
кога је толико волео.

Од интереса које ћете сада имати задржите за се за фебр.[уар]
месец (1. март), 500 динара.

Молим вас да примите за себе и за све ваше уверење мојих најбо -
љих осећаја. 

Наталија

14556/1013 По, 31 март/12. април 1892.

Драги Г. Симоновићу,
Од Руже знате да сам дошла овде да се причестим.
Здраво ми се По49 допада и идуће зиме мислим чешће да долазим.

Цана је од моје стране одговорила Бродарском друштву. Чудим се да се
још може мислити да ћу неке интересе себи сада у Србији да стварам.

Благодарим за биланс, жао ми је што сам била заборавила на
Лобмајеров рачун, иначе би вам пре послала оних 300 динара који спојени
са оних 200 што вам од рачуна претичу, стварају ону суму од 500 што вам
припада за март (1. април).
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46 Руске револуционарне новине.
47 Прва Пашићева влада која је била на управи од 23. фебруара 1891. до 2. априла 1892.
48 Константин Николајевич (1827 - 1892) велики кнез, генерал-адмирал, други
син цара Николе I.
49 Град у Француској, у Аквитанији.



Госпођица Вејљковићева ми се здраво допала кад сам је видела и
радујем се за Емилију и Лешанина што су снају по својој вољи добили.50

Из поузданог извора сам дознала да су мислили да ме подвргну
под Татин закон и да ствар у Клубу већ решена била, али да је Персијани51

по налогу из Петрограда то осујетио. Персијани је то учинио против своје
воље, али налог из Петрограда био је категоричан. Пашић је био на великој
муци, пошто је то у Клубу био протурио а после је морао да одступи.
Видите да нису моји Руси тако рђави?52

Је ли Милица примила моје писмо од 7. марта? Како јој се допада
нова ситрона [?] Била би вам веома захвална да ми узмете у Ж.[енском]
Д.[руштву] 25 метара приложеног платна. Ако га немају, нека га поруче.

Радовала би се доласку Иљићевом53 и жао ће ми бити ако не може
доћи. У понедеоник ће бити у Бијарицу нека дечија ковалкада у корист
сиротиње. Та забава стоји под мојим покровитељством и ми ћемо је
гледати са балкона Општ.[инске] куће. Г. кмет54 ће нам правити „les houneurs“
тога дана.

Примите моје најбоље жеље за Ускршње празнике и верујте, као
и сви ваши, у моје најискрено пријатељство.

Наталија

14556/1014 Бијариц, 17. маја 1892.

Драги Г. Симоновићу,
Врло ми је мило било кад сам примила ваше писмо од 12. маја.

Уопште, не мазите ме често с вестима о вама. Увек жељно ишчекујем
ваше писмо.
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50 Генерал Милојко Лешјанин и његова супруга Емилија, имали су сина Љубомира,
ожењеног Даринком рођ. Вељковић.
51 Александар Иванович Персијани, руски посланик у Београду.
52 Краљица је гајила илузију да ужива заштиту и подршку Русије у спору са
бившим мужем краљем Миланом. Међутим, извори то деманују, будући да је
Пашић управо од Русије добио одобрење да удаљавање краљевих родитеља из
Србије спроведе законодавним путем преко Народне скупштине. То што су
закони раздвојени, па се једно решење односи на мајку, а друго на оца, проистиче
из природе  договора краљевог оца са владом и намесницима. Наталија је пак
одбила све понуде и удаљена је против своје воље.
53 Вероватно књижевник Драгутин Илић, са којим се дописивала.
54 Председник општине



Здраво ми је мило оно што ми о краљу јављате. Увек се плашим
да га његова околина не оглупи. Не верујем о плану измирења напредњака
и радикала. Држим да је он55 то рекао услед полемике са либералима.
Агитација је следствена практици либералних вођа. Штета са таким
вођама, [зато] што у тој странци има толико поштених и безазлених људи. 

Здраво ми је мило за Цану. Увек сам се за тај брак бринула56, а
знате колико је волем. Молим приложено писмо да јој предате, она ће
разумети зашто јој га шаљем.

Мој пут у Париз још није решен и стога нисам вам о њему јављала.
Ви ћете увек први бити извештени. Овде се од недељу дана бави шведски
краљ.57 У среду је био код мене и врло је предусретљиво и пријатељски са
мном разговарао. Ужасно мишљење о Србији има и здраво Сашу
сажаљева. У петак сам са Цаном код њега доручковала, после тога смо се
заједно шетали и допратио ме је до куће, где се је мало задржао. Данас га
имамо на доручку са целом његовом свитом. После тога одвешћу га на
мали „курир вагенц“58 у кастел Бијариц (Сашино), а свита ће се поделити
са мојим дамама и пратиће нас. Још је врло држећи старац и ванредно
љубазан. Наше Српкиње су све за њега главу изгубиле. 

Деца су ту и купају се увелико у великом мору. Маријета још није
стигла, па ће остати бар месец дана.

Запитајте Ристу Данићу59 да ли је примио моја писма од 24. и 25.
април? Адресована су била на Земун.

Примите, драги г. Симоновићу, за себе и за све ваше израз мојих
најбољих осећаја.

Наталија

Увек можете дати Ћурчићу оно што нађете за добро, јер знам да
... [недовршено]
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55 Највероватније се ради о Милутину Гарашанину, са којим је Наталија била у
пријатељским односима после развода 1888.
56 Удата за Ђорђа Станојевића.
57 Оскар II (1829 - 1907), млађи брат Карла XV, који је владао од 1872. године
до смрти.
58 Вероватно обилазак, гл. vaguer значи лутати, тумарати.
59 Риста Данић (?-1904), дипломата, дуго службовао у Софији као дипломатски
агент Србије. 



14556/1015 Бијариц, 10/22. август 1892.

Драги Г. Симоновићу,
Намесници терају комедију са либералима кад им обећавају Туцаковића,

јер је са Татом решено да се Богићевић изабере и нико други, на шта
радикали с правом неће да пристану.60

Здраво ми је жао за Наду, тако су јој била красна и мила деца.
Проти писаћу ових дана, мора му врло тешко бити.61 Он је био тако сретан
са својом Ксенијом.

Дал сам вам послала неки мали рачун код „Lüwy“? Овде прилажем
један за Wolina и Lübela, које ћете имати доброту платити кад вам Савић
положи паре. Мининој мајци треба дати плату још при концу августа, па
после не. Пошаљите овамо, а један пошаљите Маријети у Синаји.62

Примите, драги г. Симоновићу, израз мојих најбољих осећаја.
Наталија

14556/1016 Бијариц, 20. август 1892.

Драги Г. Симоновићу,
Имала сам право да са неповерењем примим долазак либерала на

владу.63 Нема ни недељу дана како су се нашли у Министарству, а већ пуштају
по свету њихове гадне лажи. Свуда се труби како, чим себи они осигурају
изборе, изабраће мене за трећег намесника. Пошто сам сита тих сплетака,
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60 Изненадном смрћу намесника Косте Протића, у јуну 1892, отворено је питање
избора нове личности за ту функцију. Кандидати Намесништва за трећег члана
били су либерали попут Јеврема Грујића, Јована Авакумовића, Алимпија
Васиљевића и Живојина Величковића. Име Тодора Туцаковића се само једном
поменуло и то не баш у најбољем контексту. Међутим, убрзо се председник владе
Пашић појавио као најозбиљнији фаворит за место намесника. Намесник
Белимарковић се томе оштро супротставио. У целу ствар се укључио и краљ
Милан, скептичан према Пашићевој кандидатури због његове прошлости. Он је
за кандидата истакао генерала Антонија Богићевића, али се у принципу није
противио да то место заузме неко од умерених радикала, на пример, Лазар Докић.
61 Мислимо да се ради о протојеру београдском Николи Стајевићу.
62 Град у Румунији, у историјској покрајини Влашка.
63 Недоговоривши се око избора трећег намесника, Пашић је дао оставку. Нову
владу је 21. августа 1892. године образовао Јован Авакумовић и она је оборена
државним ударом 13. априла 1893.



то ће вероватно ових дана изаћи јавно једно моје писмо које ће (унапред
вам јављам) ужасно нападати нову владу. Кажем „вероватно ће изаћи“ јер
сам писмо послала, а не знам да ли ће га хтети употребити онај коме сам
га послала; надам се да хоће. Либерали треба да знају да ја њиним антиди -
настичним сплеткама не верујем и да их баш зато толико мрзим, што под
њима та стара песма увек се чује, а под другима не. Ви не само да немате
узрока да тајите моје осећаје спрам нове владе, него вас молим да их
свима слободно до знања ставите, јер сама [их] ни у једном мом писму не
штедим.

Време имамо лепо и добро се проводимо. Нашег другог [септембра]64

полазимо за Париз, јавићу вам кад треба новинама променити адресу.Чим
би се штампало писмо о коме говорим горе, молим вас да ми пошаљете
депешу којом ми јављате „да је ствар стигла“. Знаћу шта то значи.

Примите, драги г. Симоновићу, уверење мојих најбољих осећаја.
Наталија

Дал сте послали српске ноте?

14556/1017 Бијариц, 27. август/8. септембар 1892.

Драги Г. Симоновићу,
Немам довољно речи да вам се захвалим на љубазном сећању

приликом мог имендана.65 Ми смо тај дан врло мирно провели јер сам
избегла да о њему другима говорим и осим црквене церемоније пре подне
и неколико уписивања од стране Руса, нисмо га никако ни славили. 

У вторник полазимо у Марсенс на велике маневре дивизије
ђенерала Менјера.66 Није ми се ишло, али нисам могла да се њега отресем.
Да сам на време знала замолила би вас да нам дођете, јер осим што би
вас то интересирало, било би лепше да сте и ви са мном. Биће око десет
хиљада људи на скупу и кажу да ће врло лепо бити. 

Не можете замислити колико ми се шпанско друштво допада.67 То
су тако красни и љубазни људи. И они мене здраво воле, тако да смо се
спријатељили као да се од сто година познајемо. Нигде ми није било тако
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64 То је 14. септембар по новом календару.
65 26. августа по старом,односно 7. септембра по новом календару.
66 Франсоа Мењер
67 Суседи Наталије Обреновић у Бијарицу, шпанска католичка породица маркиза
Де Кастриља, са којом се брзо спријатељила.



пријатно живљење као овде и сваким даном се више радујем што сам се
ту настанила. И кад помислим да има неких који држе да ћу се кад год
наканити да се у Србију вратим, чисто ми смешно изгледа.

Мој пут за Париз одложен је до 5. Молим вас да се према томе
упра вљате за промену адресе.

Примите, молим вас, драги г. Симоновићу, моје најискреније
жеље за ваш наступајући имендан и уверење мојих најбољих осећања.

Наталија

14556/1018 Бијариц, 4/16. септембар 1892.

Драги Г. Симоновићу,
Заиста ћемо се тешко споразумети о либералима који иако немају

двогласце68 и 14. и 15. мај69, имају убиство кнеза Михајла и васпитање
краља Милана, као што и данас васпитање краља Александра.70 Није нова
влада сита интрига и као доказ вам дајем факат да Алимпију никада нисам
писала, а они то измишљају да себе колико толико оправдају.

Имате право да сте соревњиви на Бијариц, јер ми нигде није
пријатније било живети него овде. Сваки дан имамо по нешто ново и то
у ванредно пријатном друштву. Јуче смо правили диван излет у Фонтараби.71

Отишли смо на колима дотле, ручали смо у Сен Жен де Лиз72 и вратили
смо се око једанаест часова кући.

Мал не заборавих да вам јавим да нисам ишла на маневре. Време је
било ужасно кишовито па сам се плашила назеба, [а] и није ми било до трошка.
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68 Двогласци су „тековина“ напредњака из 1882. године; то је био погрдан назив
за народне посланике међу којима је било и таквих који су на изборима добили
само два гласа, а ушли су у Скупштину да би онемогућили опструкцију радикала,
незадовољних због банкротства Генералне уније, француског друштва од којег је
Србија узела врло неповољан кредит за изградњу железница.
69 14. и 15. мај 1889. године приписује се радикалима који су тада били на власти,
а нису успели да спрече ескалацију насиља над напредњацима и њиховим шефом
Милутином Гарашанином.
70 Либерали су незванично стајали под одговорношћу за убиство кнеза Михаила
1868, после којег је образовано Друго намесништво (1868-1872) за време мало -
летства кнеза Милана Обреновића. Краљица је оптуживала шефа Либералне странке
Јована Ристића за лоше васпитање свог супруга и сматрала га је крајње неподесном
личношћу да се стара о васпитању њеног сина малолетног краља Александра.
71 Градић у Француској недалеко од Бијарица.
72 Градић  недалеко од Бијарица, познат по својој луци.



Мој зет не да Бебе да иде у Париз за време колере, тако да смо наш
пут одложиле до идуће недеље.

Мина и фрајла Ханка полазе у суботу, она прва ће ми здраво фалити.
Примите уверење мојих најбољих осећаја.

Наталија

14556/1021 Бијариц, 27. август/8. септембар 1892.

Драги Г. Симоновићу,
Молим вас да ми позитивно јавите да ли ће доиста све са Савићем

бити готово до Божића, и то не тако да ми остане на врату кућа у Србији,
него да дођем до својих новаца. Шта је са пуномоћјем? Све се бојим да ће
се на моју штету та афера свршити, а није ми до тога сада.

После нашег пута у Марсенс била сам нешто слаба. Сад ми је опет
сасвим добро. Ономад тачно у три сата после подне појавила су се моја
кола, у њима Драга73 и ја у пуној гали, и стала су пред павиљоном дивно
окићеним барјацима и зеленилом. Онда заори се српска химна и сиђосмо
са кола дочекане од кмета и г. Жерара, собственика здања коме сам
положила темељ.74 Предадоше свакој од нас дивне букете од белог јоргована
и ружа. Мало даље стајаху ђенерали са пуно официра и отмених гостију.

Ушла сам у павиљон где сам држала серкл. Собе су биле све
окићене цвећем из Нице. После тога позваше ме да [се] послужим тамо
и предадоше ми блато које лежаше у малом сандучету од црног ебена.
Онда ме је кмет поздравио са лепом беседом.

Лопата са којом сам узела блато била је од сребра, тако исто и
мали чекић. То ми је после поклоњено.

На камену темељцу било је урезано са златним словима моје име
и датум 8. децембар. После тога вратили смо се у павиљон и пили чај.
Испраћене смо биле као и при доласку. Зграда којој сам положила темељ
има да буде купатило за минералне воде са јодом, со и гвожђе, врло
лековито и које спречава гојење.

За Божић очекујем Конклове да ми дођу у госте. Одмах после тога
ћу отићи у Сен Фраре код кузине, а у Париз с конца јануара.
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73 Драга Обреновић, рођена Луњевица (1866–1903), српска краљица 1900-1903,
била је удовица инжењера Машина и у првом браку није имала деце. Од 1892. до
1897. године била је у служби дворске даме краљице Наталије.
74 Темељ за изградњу купатила.



Од нове године претплатите ме на Видело, Мале новине и Дневни
лист. Друге ниједне и ни под којим условом нећу да држим. Ја данас ни
за чију љубав нећу да штетим своју касу, а друге српске новине осим горе
поменутих тако су глупе да их никада и не читам.

Примите, драги г. Симоновићу, уверење мојих најбољих осећаја и
срдачан поздрав Милици и деци.

Наталија

Писма краљице Наталије коморнику Симоновићу из 1891. и 1892. г.
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Suzana Rajić

THE LETTERS OF QUEEN NATALIJA TO COLONEL SIMONOVIĆ 

FROM 1891. AND 1892.

Summary

By the decision of the National Assembly in 1891, queen–Mother was
forced by police to leave the Serbia and stay out of the Principality until 1894,
when the prince Alexander, her son,  come of age. The same thing applied for
the former king, Milan Obrenovic. The difference was that his coming to Serbia
was welcomed because he made special arrangement with the Nikola Pasic’s
government and the regents. Colonel Alexander Simonovic was a trustee of
queen Natalia. Being under a lot of pressure because of unfortunate events, she
openly told him her thoughts. When she found her peace in the south of France,
she was still interested in Serbian Affaires. The Queen Natalie‘s letter’s are
very important sours for the understanding of her character, as well her planes
which were directed by her status of a divorced woman.  Those letter’s are also
important for understanding the Serbian political and social milieu in the last
decade of the 19th century and maybe explain the attitude of the Great Powers
towards events in Serbia.

Key Words: Natalija Obrenovic, Milan Obrenovic, Alexander Obrenovic,
Serbia, Pasic, Persijani, Jovan Ristic, Russia.

Чланак примљен: 11. 04. 2011.
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Биљана ВУЧЕТИЋ
Историјски институт
Београд

ШКОЛОВАЊЕ ПИТОМАЦА 

МИНИСТАРСТВА ИНОСТРАНИХ ДЕЛА 

КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1891. ГОДИНЕ*

Апстракт: У раду је објављен реферат Михаила Г. Ристића, сачињен у
марту 1891. године на захтев Министра иностраних дела, о бројном стању питомаца
пореклом из области под влашћу Османског царства. Овај извештај је историјски
извор од изузетног значаја, јер је аутор користио архиву Министарства
иностраних дела, односно сва постојећа документа. Ристић није реферисао само
тренутно стање, већ је дао историјски преглед, али и даље правце просветно-
пропагандне делатности Краљевине Србије на оспособљавању будућих
просветних и националних радника у Турској.

Кључне речи: Михаило Г. Ристић, просвета, пропаганда, Друштво Св. Саве.

У Архиву Југославије, у Фонду Јована Јовановића Пижона налази
се реферат Михаила Г. Ристића o ангажовању српске владе око школовања
питомаца из Османског царства.1 Ристић га је сачинио у марту 1891.
године када се налазио на месту писара у Министарству ино страних дела.
С обзиром на то да нема ознаку да је заведен у деловодни протокол
Министарства иностраних дела, претпостављамо да је реч о концепту или
препису. Михаило Г. Ристић је имао обичај да своје извештаје сачињава
у неколико примерака, које је често и сам чувао. 
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Европа и Срби (1804 – 1918): подстицаји и искушења
европске  Модерне (Ев.бр. 177031).
1 Архив Југославије, фонд Јована Јовановића Пижона (80), фасцикла 3, Михаило
Г. Ристић- Мих.Кр.Ђорђевићу, Београд, 4/16.3.1891.
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Реферат је писан црним мастилом на 25 страница, на половини
уздужног табака формата листа хартије А4. У тексту нисмо вршили никакве
интервенције. Сви знаци интерпункције су управо онакви какве је аутор
написао у оригиналу. Датуми у основном тексту су по старом календару.

Место писара у Министарству иностраних дела носило је велику
одговорност, али је истовремено омогућавало и одличан увид у рад на
питањима од националног значаја. Михаило Ристић је могао да користи
архиву Министарства и да на основу докумената прави синтезе, које су
биле од изузетне користи за процену резултата рада, али и као основ за
даље пропагандне планове. Реферат који овде објављујемо написао је у
марту 1891. године, на захтев новог министра иностраних дела Михаила
Ђорђевића, који је 11. фебруара 1891. године преузео портфељ од претхо -
дника Саве Грујића. Србија је свој пропагандни рад у областима под
турском влашћу заснивала углавном кроз школство, ширење књига на
српском језику и црквену делатност, кроз штампу и оснивање српских
конзулата. Просветни, културни и верски рад је добио већи жар од
средине осамдесетих година XIX века, када је, између осталих мера,
српска влада закључила да је за национални рад изузетно важно школо -
вање младих људи из Старе Србије и Македоније у Србији и њихово
враћање у родна места да раде као учитељи или свештеници. Тема овог
реферата је управо начин школовања и стипендирања тих питомаца.
Највећи део текста односи се на сарадњу Министарства иностраних дела
и Друштва Светог Саве, које је имало задатак да се бави отварањем школа
и школовањем питомаца. Досад најисцрпнији извор докумената који се
односе на рад Друштва Светог Саве, тачније њих 170, представља збирка
посвећена делатности Друштва од 1886-1891. године, коју је објавио
Михаило Војводић.2

Господине Министре,
Према наредби вашој имао сам вам спремити кратак преглед о

бројном стању наших питомаца и размештају њихову по школама, и за
тим изнети вам преговоре који су вођени с управом друштва СвСаве о
пријаму наших питомаца у друштвени пансијон. 

Приступајући овом раду и почевши сређивати прикупљени
материјал, одмах сам увидео да ће ми извештај морати обухватити и друге
ствари које ми нисте изречно наредили изнети их пред вас, но које сам у
интересу потпуности и могуће исцрпности овог извештаја сматрао за
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2 Михаило Војводић, Друштво Светог Саве, документи 1886-1891, Београд 1999.



целисходно унети у њ, тим пре што ће од решења која будете донели
односно захтева друштва СвСаве зависити то на који начин хоћемо да
спремамо принов у радницима на чувању Српства у СтСрбији и Македонији.

Тога ради морао сам истраживати ранија акта о питомцима,
издвајајући и узимајући из њих онај материјал који треба да послужи овом
извештају. Истраживање и сређивање нађеног материјала односило је
доста времена што је и било узрок те сам с овим извештајем задржао се
дан два дуже.

I Питомци
Наша пропаганда у турској Србији, својим искључно просветним

карактером, изазивала је потребу да се у Србију доведу младићи из обима
пропаганде, који ће на школама Краљевине спремати се за онај велики
посао који их чека у њиховој постојбини. Довођење њихово у Србију није
тако старог датума, исто онако као што ни наш рад на томе пољу, у
данашњим размерима, није давнашњи. Ну ипак за то и то релативно
кратко време донело је доста искуства, тако да се с много тачности могу
већ оцењивати досадашњи резултати, и приступити реформисању
досадашњег школовања ових младића. 

Бројно стање њихово
Министарство, према данашњем стању, има свега благодејанаца –

питомаца – 122 и 12 питомица. Они су по школама распоређени овако:
на Вел. Школи  14
на В.Ж. Школи 12
у I беогр. Гимназији 14
у II -II- 4
у нижој -II- 14
у Богословији 6
у приправној св.савској школи 11
у нишкој учитељ. школи 1 
у београдској  -II- 33
у пансијону др. СвСаве 25

______________
Свега 134

На њих се месечно издаје сума од 4011 динара. Кад се тој суми додаду:
1. сума од 200 динара мес. која се за 4 питомца даје друштву за  напуштену
децу, и 
2. сума од 1250 дин. која пада на 25 питомаца који живе у интернату др.
СвСаве, онда излази сума од 5461 дин, коју Министарство издваја
месечно за издржавање питомаца. По школама ова се сума дели овако:

Школовање питомаца Министарства иностраних дела Краљевине Србије 1891. 
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Великој Школи 510
ВЖШколи 588
I беогр.гимн. 315
II -II- 150
Нижој -II- 355
Богословији 290
Припр. свсавској школи 326
нишкој учит.школи 12
београд. -II- 1465
друштву за напуштену децу 200
Друштву СвСаве 1250

По покрајинама српским број питомаца овакав је:
из Македоније и Ст. Србије 95
из Босне и Херцеговине 19
из Црне Горе 18
из Хрватске / 
из Србије / 

Сви ови питомци неће се и не могу се употребити на ону цељ на
коју ће извесан број од њих: на учитеље по Србији под Турцима. Узрок
тому је овај. Као што сам имао част у једном ранијем реферату саопштити
вам од почетка 1890 год. суме на пропаганду прешле су у буџет повереног
вам Министарства. Том приликом Министарство просвете, које је дотле
руковало овим фондом, актом од 23јан. 1890 ПБр. 1369 спровело је списак
ђака којима је до тада оно издавало помоћ и који преносом ове буџетске
суме, прешли су на касу Министарства Иностр. Дела. Приличан број од
њих имао је, да употребим реч, неко полублагодејање, - помоћ која је
прилично износила ону суму што је данас из Министар. просвете примају
благодејанци у средњим школама, и који иде обично до 20 динара мес.
Ту помоћ примали су и примају младићи из ослобођених српских
покрајина који су отпочели или продужили (пошто су осн. школе свршили
у свом завичају) своје школовање у средњим заводима Краљевине. Они су
и на даље остали на терету повереном вам Министарства ма да на случај
кад би се узело да Мин.Ин.Дела треба строго да се ограничи само на
спремање бораца у крајевима где је просветна наша пропаганда колико
толико могућа и неопходна, то не би требало да буде. Министарство,
колико ми је познато, није ни мислило одрећи им помоћ, сматрајући да би
то било противно позиву који Србија има у послу српског уједињења, а и
што би тиме учинила неправду тим ђацима који су, добро учећи се,
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заслуживали потпору своје независне браће. То нарочито и с тога, што та
деца на сву прилику не би добила благодејање Министарства просвете, јер
је поверено вам Министарство имало прилика уверити се да су њему за
помоћ упућивани не само они младићи који су непосредно дошли из
неослобођених крајева, него и они који су више година провели у Србији
ма да ништа није стајало на путу дати им благодејање из буџета Министарства
просвете. То је нарочито било у оно време кад је Министарство просвете
смањило било с сумама одређеним на давање благодејања.

Међу тим из више обзира о којима би овде сувишно било
говорити, с тим полупитомцима од почетка ове школске године поступа
се као с оним младићима који примају благодејање из касе Мин. просвете.
Директорима српских школа издат је налог да сваког двомесечја шаљу
Министарству оцене тих благодејанаца и према њима они или и даље
примају потпору или им се укида. Највећи део њих налази се у нижим
разредима гимназије, које кад сврше, Министарство ће их упутити у
учитељску школу па ће онима који набаве документа потребна за доказ да
су турски држављани, указивати и даље помоћ како би их доцније
употребили за учитеље. Онима пак који не буду могли набавити та
документа, и који су се овде нацијонализирали, обуставиће се помоћ и
упутиће се да, као српски држављани, траже оно благодејање које се даје
Србима из Краљевине. 

Друга врста то су ђаци или нарочито доведени амо, или који су
сами дошли поглавито из СтСрбије и крајева Македоније, у којима имамо
такмаца у народносној пропаганди што је тамо водимо. Довођење њихово
отпочело је да се врши поглавито почевши из друге половине 1889 године,
с смером да изобразивши их на српским школама, буду отргнути од оних
утицаја што су на њих чиниле разне пропаганде народносне и, у неколико,
верска, које раздиру њихову домовину. Они овде треба да се спремају да
буду одани и спремни браниоци српског имена у крајевима где оно још
није подлегло, или пијонири онамо где је оно већ на умору испред
смишљене, добро организоване и потпуно напредне пропаганде наша два
најача и најопаснија такмаца Бугара и Грка. 

Они, позивом који их чека изискују нарочиту пажњу нашу и два
најглавнија момента у њиховој спреми то су 

II Школовање и надзор над њима
на што сам слободан допустити себи да скренем нарочиту пажњу вашу. 

Доведени овамо, ти млади Срби смештени су били по школама
које су одговарале спреми што су је собом донели. У највећем делу, а из
обзира да се што пре дође до материјала који би се за пропаганду
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употребио, они су смештени били у београдску учитељ. школу те је за
њих крајем 1889 год. установљен т.зв. скраћени – једногодишњи курс (он
је, види се из аката, постојао годину дана пре овога, али ништа из ближе
о њему нисам могао наћи у архиви Министарства. Има пак места
веровати да га је учио веома мали број ђака, и да је он био само покушај
на овом путу.) – У њ су уписани били ђаци који су свршили призренску
богословију или по неколико разреда бугарских или грчких гимназија у
варошима Македоније. Хтело се да ти ђаци проведавши у Београду нешто
мање од годину дана спреме се за српске учитеље. Тога ради за њих су се
морали издвојити особени предмети које би слушали и избор којих,
колико ми је познато из једног приватног извора, остављен је био управи
учитељске школе. Она је имала тим ђацима одредити да слушају оне
предмете који су неопходни једном учитељу и оне којих су ови ђаци
лишени били у школама по Турској, да добију дакле педагошког и
нацијоналног образовања. Као што се види из писма Мин. просвете од 14
нов. 1889 ПБр 18479, ђацима на томе скраћеном курсу одређено је да
слушају ове предмете:

1) српски језик и књижевност,
2) српску историју и земљопис,
3) методику и школски рад
4) хигијену
5) црквено певање
6) рачун.
Прошле школске године отишло је за учитеље њих деветорица

који су свршили скраћени курс, сем оних који су редовно свршили
учитељску школу. Шта је Министарство мислило о њиховој спреми и
успеху кроз учење од једне године, види се из писма Министарства
писаног г. скопском консулу 29 авг.ППNo-1032, где се каже: 

„Овом приликом да вам обратим пажњу на једно годишњи курс
који постоји у учитељ. школи. Младићи који су њега посећивали, а
нарочито Маћедонци нису изнели задовољавајући успех...С тога
намишљам да Маћедонце овде задржавамо бар по две године, дако би на
тај начин од њих истесали учитеље који би били потпуно дорасли своме
позиву. Призренски свршени богослови могли би остајати овде само по
годину дана.“ Тада је од г.Карића3 потражено било и његово мишљење о
овој ствари. Ево шта је он одговорио: 
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„Једногодишњи курс учитељски на учитељској школи у Београду
није зато прошле године донео рода што тога курса готово није ни било.
Тадашњи Министар просвете одлагао је установу тога курса – ма да је на
закону основан био – неколико месеца, ма да га је Мин.Ин.Дела неколико
пута молио да га отвори. Ја сам из Министарства отишао почетком
новембра пр.год., а тај курс још није био установљен. Ђаци Маћедонци,
међу тим, лутали су и скитали се по Београду без икаквог надзора и с
уверењем да код нас нема апсолутно никаквог реда.4

„Главно је ..... ред и надзор. Али при садашњем стању ствари тај
ред одржавати и надзор водити није могућно. Министарство Ин.Дела кад
је примило на себе руковање пропагандом примило је на себе један велики
специјелни посао, за који је потребно прибирање материјала, проучавање
тог материјала, смишљање планова, прибирање срестава, трчкарање итд. То
је читава једна нова, велика грана рада Министарства за коју је потребно
особље које би се само о овом раду бавило. Међу тим у Министарству као
да се није учинило оно што је потребно било за организацију рада на овој
грани. Сав посао ради један писар који и конципира и преписује и мора да
трчи на сто страна и нигде не може на време да стигне, и поред све његове
вредноће и истинске оданости послу“..... 

Радећи подуже у одељку Министарства за пропаганду и долазећи
у чест додир са питомцима имао сам прилике приметити колико је непро -
битачан начин њихова школовања и у погледу нацијоналног образовања,
и у погледу моралног васпитања њихова. Колико ми је време допуштало
лично сам надгледао њихов живот ван школе, али је све то било готово
ништа према великом броју њиховом и према великој потреби која се
осећала да се над њима установи што јачи надзор. Тога ради ја сам се
пр.год. приватним путем о томе саветовао с г.Карићем, човеком који има
веома богато искуство у пословима пропаганде, и, званично упитан,
своје мишљење је изнео је у своме писму од 3 септ. ППNo-231, у коме
ово каже:

„ Да се вратим на организацију надзора над питомцима, што је
најглавније у целом послу око питомаца. Ја сам приватно – службеним
путем своје мишљење о томе питању већ саопштио чиновнику Министарства
који ради у одељењу за пропаганду. Моје је мишљење да треба питомце
растурити по Србији, и то: 

1) оне који уче Вишу Гимназију послао бих у Крагујевац;
2) оне који уче нижу гимназију послао бих у Шабац;
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3) оне који су за скраћени курс учитељски послао бих у Ниш где
би тај курс установити ваљало;

4) богослове би у интернат наше богословије;
5) женску децу предао бих на старање женском друштву које је

до сада доиста показало да има патријотизма и да има воље да прискочи
у помоћ свуда где се његова помоћ затражи; 

6) у Беораду бих оставио само великошколце и оне који посећују
редовно учитељску школу. 

Има веома много разлога за ову децентрализацију питомаца и
надзора над њима, али поглавити је разлог тај што би појединим управама
школским могућно било над мањим бројем ученика водити најинтензи -
внији надзор и специјалну бригу не само око наставе већ и око васпитања
у духу српскоме. Наравно да би дотичним управама ваљало издати
нарочите налоге и упутства. Министарство пак скинуло би са себе један
терет који до сада није могло издржати него је под њиме попустило.“–

_____
Допустите ми да се сада задржим мало на овом г.Карићеву

мишљењу. Пре свега веома је сумњив навод г.Карићев да је година дана
проведена на скраћеном курсу довољна да од својих питомаца спреми
онакве учитеље какви су нама потребни. Вероватно је најзад да мишљење
које је Министарство саопштило било г.Карићу о њихову знању српског
језика није толико похвално само с тога што се они образују без икаквог
надзора и израђеног плана; нема сумње да би се то постигло оном мером
коју помиње г.Карић, али питање је да ли се у њих може створити српско
нацијонално осећање само бављењем у Србији од не пуну годину дана. У
том обзиру ми имамо посла с двојаким ђацима, с васпитаницима призренске
богословије, и с питомцима бугарских и грчких гимназија из Маћедоније.
Довођење првих у Београд може бити само из разлога чисто педагошких
и за њих је једногодишње бављење потпуно довољно за оне дужности
што их чекају јер је у њих свест о српској народности несумњива; док се
други налазе у са свим различитом положају. Они су се сви школовали
било у бугарским било у грчким школама; осећање њихове српске
народности ако није са свим угашено, а оно је – нарочито код бугарских
васпитаника веома поколебано. На њих бављење у Србији треба нарочито
да утиче на ову страну њихова образовања, а да ли је то могуће за годину
дана и под данашњим приликама у којима се они школују, мислим да о
њима не треба много говорити, јер се ствар сама собом казује. На другом
табаку овог извештаја имао сам част изнети вам који се предмети
поименце предају на скраћеном курсу. Остављајући на страну питање да
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ли је само то довољно да им разбије оне криве појмове које имају о себи
и да им изглади утицаје које су стране пропаганде учиниле на њих, овде
се поглавито истиче начин на који они слушају ове предмете и обим у
којем се они предају. Они се у томе погледу потпуно изједначују с ђацима
из Краљевине и изложени су свима оним просветним неприликама које
могу да наступе услед оскудице у професорима, непрозивању итд.
Примера ради да наведем само да они у врло малом обиму слушају
предавања из српске историје, а из српског језика треба да савладају оно
што и редовни ђаци учитељске школе који су кроз цело дотадашње своје
школовање слушали предавања из српског језика. Ту незгоду особито
појачава и та околност што скраћени курс на учитељској школи не постоји
самостално, као засебно одељење, с нарочитим распоредом, него
комбинован с редовним предавањима. Ђаци који га посећавају за сваки
час мењају локал, према томе у коме се разреду држи онај час којему они
треба да присуствују. 

Размишљајући о начину на који би се овим незгодама доскочило,
да би се имало гаранције да ће њихово бављење у Србији доиста уродити
жељеним плодом, ја сам слободан предложити вам и замолити вас да
узмете у своју оцену предлог, који се у овоме састоји: 

1) да што се тиче наставе питомаца у нижим и вишим разредима
гимназије у свему усвоји мишљење г.Карића које је једино кадро да
задовољи све обзире овог посла; 

2) да се што се питомица тиче задржи досадашња практика, а на
име да управитељица В.Ж.Школе води бригу и старање о њима на начин
којим је то и до сада радила, смештајући их у такве куће које су заиста
подобне да од својих пансијонерака створе будуће српске учитељице, 

3) да се богослови оставе као и сад што су, пошто се у томе погледу
не може остварити г.Карићево мишљење, јер ове год. у Богословији не
постоји интернат. 

4) За ђаке учитељске школе ствар је овака. Сви обзири за то су да
се они васпитају интернатски. Потребу тога излишно је доказивати. У
Београду не постоји никакав други интернат у којем би они становали,
сем интерната друштва СвСаве, ну који је за њих неприступачан из
разлога које ћу имати част поменути вам кад дође на ред захтев
др.СвСаве. Неминовна је онда нужда да се тога ради установи различита
школа за њих, у којој би постојао интернат, и која би требала да изврши
овај задатак: да, будући заведена интернатски, отклони све оне несрећне
околности у којима се сад налазе наши питомци остављени да раде све на
своју руку, и да им да смишљено, с планом створено образовање и
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педагошко, и, што је важније нацијонално српско, којег су они данас
лишени у оној мери у којој би то требало да буде , а да се – опет једна
важна околност – не поступа с њима као с људима које ми хоћемо да
србизирамо. Ја држим да на ову психолошку околност треба обратити
пажњу јер она може да има утицаја на схватање самога њиховог положаја. 

Да би се дакле све те погодбе нашле на једном месту, мени је част
изнети вам на оцену предлог: 

Да се нишка учитељска школа премести у коју варош у средњој
Србији; 

Да се у њој установи интернат како за ђаке из Србије тако и за оне ван; 
Да се поред редовног учења установи самосталан скраћени курс

који би слушали свршени призренски богослови и они питомци који би,
проведавши коју годину у гимназиским разредима, по годинама својим
већ били подобни за учитеље 

Нема сумње да ова ствар можда изискује дубљег испитивања од
оног које сам јој ја поклонио, и несумњиво оцену далеко позванијих и
стручнијих људи од мене, па сам за то и сматрао изнети је пред вас само
у оваком обиму, с молбом да јој поклоните своју пажњу и узмете је у оцену. 

Вероватно је да би остварење овог изискивало веома многе жртве,
да би изазвало потребу нарочитих васпитача за наше питомце, али не би
требало уклонити се ни испред највећих жртава пред императивном
потребом да се питање о школовању и надзору над питомцима изведе
онако како би одговарало оном великом смеру који хоће да се постигне
довођењем ових младића. На тај само начин избегла би се евентуалност
да се наши питомци уче чедности и моралу код београдских праља, како
једном приликом рече један од наших консула. 

II Друштво СвСаве 
О одношајима Министарства са др. СвСаве у 1889 год. нашао сам

у старим актима два реферата бив. референта за пропаганду г.Карића.
Њима је потпуно исцрпно престављен целокупан одношај Министарства
са СвСавским друштвом, да сам слободан приложити их у оригиналу
овом извештају, на вашу употребу, заједно са оригиналним писмом управе
друштва СвСаве заведеним под ПовNo 1241.5

У прошлој 1890 год. сав однос поверенога вам Министарства с
друштвом састојао се у томе што му је решењем од 9 фебр. ППNo 200
одређено из касе Мин.Ин Дела 25320 дин. годишње помоћи на пансијон,
о коме се друштво старало без икакве мешавине са стране Министарства.6
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Кад је пак ова школска година почела, и кад се на извођењу
надзора над питомцима није могло ништа урадити, отпочети су преговори
са свсавским друштвом, чија се зграда довршивала, да Министарство све
своје питомце упути у друштвени пансијон. О томе је претходно вођено
усмено преговарање, а 16 нов. пр.г. под ПовNo 1084 управа др. СвСаве
упутила вашем претходнику писмо следеће садржине7: 

„По личном споразуму с вама, гл. одбору др. СвСаве част је да вас
извести да ће он примити у друштвени пансијон све оне ђаке које
издржава Мин.Ин.Дела с ценом од 50 дин. мес. на једног. 

Нo гл. одбору част је да вам јави да ће он те ђаке примати у дру штвени
пансијон само тако ако се остави управи пансијона да она води надзор
над њима, да их према учињеним кривицама дисциплинарно казни, и да
их и из школе отпушта и лишава државног благодејања кад то својом неуре -
дношћу, рђавим владањем или неучењем буду заслужили. Али, у исто време,
управи ће пансијона бити част да с времена на време извештава вас о учењу
и владању како тих ђака, тако и оних који су сада друштвени питомци.“ 

Стављајући се на гледиште које је једино оправдано, и које је
Министарство увек заузимало, друштву је писмом од 17 нов ППNo 1617б
одговорено ово:

„....Част ми је саопштити вам да у главном примам понуде које ми
друштво по нашем међусобном споразуму подноси у погледу на питомце
овог Министарства. 

Министарство пристаје да за сваког свог питомца плаћа по 50
динара мес. с тим да друштво задржава за њихово издржавање по 45, а по
5 да им даје на њихове личне потребе. 

Управа ће водити цео унутрашњи надзор над повереним јој
питомцима; она ће их према томе и дисциплинарно кажњавати за неуљудно
владање или рђаво учење. Но ако се дође до истеривања из школе, или
лишавања благодејања, онда Министарство задржава за себе право које ја
мислим да и по себи треба да се разуме, да оно у томе рекне последњу реч.
О таквим случајевима ће ми друштво слати предлоге на решење. 

У исто време Министарство задржава за себе право да у свако
време – поред извештаја које ћете ми изволети двомесечно слати –
изашље у пансијонат свог чиновника који ће на лицу места моћи видети
и начин живота и рад и учење питомаца Министарства. 

Ја држим да Управа др. СвСаве неће моћи имати ништа против
ових природних и оправданих захтева, у ком случају бих ја упутио
питомце 1. идућег мес. у друштвени пансијон.“ 
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На ове услове друштво је одговорило својим писмом од 21 нов.
ДССБр 1102 које ми је част приложити овом реферату у оригиналу и на
коме се на полеђини налази и одговор Министарства. (ППNo 1741) 

За тим је отпочето припремање за упућивање наших питомаца у
пансијон. Према овом првом споразуму већ су одабрани били они које је
Министарство да их треба спровести у пансијон, с тим да они само живе у
пансијону, а да даље продуже школе на којима су већ били, онако исто као
што је било и с дотадашњим друштвеним питомцима. Но за то време
друштво спрема своју т.зв. „богословско учитељску школу“ и издаје распис
од 14 децембра пр.год. ДССБр.1158 који ми је част приложити овом
реферату, који је многим нашим питомцима затворио врата пансијона, и који
стоји у страховитој противности с фактичким стањем ствари у покрајинама
где водимо пропаганду8. Каква је смисла имао тај распис у време кад је
друштво било у преговорима с Министарством и пристало да прими све
(разуме се у колико би Министарство то хтело) питомце, о томе није место
овде говорити, а мени је и данас нејасно. О томе нема никаквих аката. Међу
тим ђацима је саопштено било да ће бити упућени у пансијон, обећано им
је било да ће остати у школама у којима су, и могућност да се то измени
изазвала је јако незадовољство код ђака који нису ради били напустити
државне школе у којима су се дотле учили. – Да пак не би дало повода
свакојаким мислима код ове деце о хармонији која постоји између друштва
и Министарства, у пансијон је упућено – с тим да уче друштвену школу –
25 питомаца који су се сложили да изиђу из школа у којима су дотле били.

Пошто је друштво отворило своју школу и примило ових 25 ђака,
обраћало се Министарству молбама за разну помоћ. Тако: 

писмом од 6 јан. No 34 тражило је велику количину књига које су
му набављене и за њих плаћено из касе Министарства преко 1500 дин.;

писмом од 18 јан. No 50 јавило је да су у школи попуњена сва
наставничка места и да би наставницима требало одредити награду с тим
„да би им ваљало одредити већу награду но што је одређена наставницима
гимназија, и то бар ону и онолику каква се издваја у ВЖШколи“.
ГМилојевић9 за себе није тражио никакву награду10; 

писмом од 8 фебр. No 71 друштво јавља имена наставника „бог.
учит. школе“, њих на броју 25 и моли да се о њиховим наградама што пре
донесе решење11; 
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8 Исто, док.бр.142.
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11 Исто, док.бр.150.



писмом од 28 фебруара No 91 г. Милојевић између осталог јавља
како има још непопуњених наставничких места, јавља да су неки
наставници већ напустили места због неиздате им награде (нису дакле
радили ни пуна 2 месеца без плате!) и са неком резигнацијом и сенти -
ментално шћу погледа на ово отварање бог.учит. школе.12

Мени и г.Веснићу13 кад смо износили ове друштвене захтеве на
решење наређено је да их оставимо на страну, с тим да ће се о њима донети
решење тек кад се дефинитивно уреди однос Министарства и др. СвСаве. 

После тога наступили су без сумње усмени преговори између
г.Грујића14 и управе св.савског друштва и г.генерал Грујић, како вам је то
писмом саопштено, обећао је друштву повисити му субвенцију на 50000
дин. пошто се буџет за ову годину одобри. 

Последње писмо друштва је од 2 овм. ДССБр 167 упућено на вас
у коме вас моли за наредбу благајни да друштву редовно издаје колико
месечно пада према обећаних му 50000 дин. год. субвенције, и завршује
своје писмо овако: „Без те уредности у издавању субвенције главни одбор
друштва СвСаве био би принуђен да школу затвори и ђаке све упути
Министарству Спољних послова од ког их је примио“.15

_______

Министарство упућујући своје питомце у интернат др. СвСаве
разуме се да је примило и обавезу плаћати друштву по 50 дин мес. за
сваког. Захтев друштвени у томе погледу са свим је несумњив. 

На основу свега овог, господине Министре, ви имате да донесете
решење о томе: хоћете ли извршити обећање које је ваш претходник дао
друштву СвСаве. У томе случају, а под претпоставком да сте вољни и
даље издавати друштву помоћ коју је и прошле године примило у 25320
дин. сума од 50000 дин. обећана друштву распоређује се овако: 
помоћ коју је и лане имало 25320 
за 25 питомаца по 50 дин. месечно, годишње 15000

______
свега 40320 дин. 
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иностраних дела од фебруара 1889. до фебруара 1891. године.
15 М. Војводић, Друштво Светог Саве, док.бр.154.



а то значи да из остатка од 9680 друштво треба да издржава школу,
придавши томе и уштеде од досадашње помоћи коју сигурно не троши
сву на пансијон. 

Потписани би био учтивог мишљења да треба бар до краја ове
школске године извршити обећање г.Грујића. Свако друго решење, по
моме скромном мишљењу, могло би сад у невреме веома рђаво утицати и
на морал и на школовање наших питомаца који би у томе случају могли
стећи уверење да њихова браћа из Краљевине не знају шта с њима да раде
и због чега су их довели амо. 

Међу тим да би се стално регулисати могли одношаји с друштвом,
потребно је претходно решити: 1) којим путем да се удари у школовању
и надзору над питомцима и 2) да ли ће свршени ђаци ове „богословско –
учитељске школе“, са сведоџбама које од нас добију моћи бити учитељи
у својим крајевима и да ли им се за то неће стављати препоне од наших
противника и месних власти. 

На ово друго питање нарочито, а такође и на прво, као и о
целокупном раду друштва СвСаве, најбољи одговор могу дати консули, и
конференцији коју сте намерили у скоро сазвати од њих и ово треба да
буде један од главних задатака.

Част ми је назвати се господину Министру

понизни
4 Марта 1891 Мих Г Ристић
у Београду писар 
Мин.Ин.Дела

Биљана Вучетић
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Biljana Vučetić

TRAINING OF CADETS OF THE KINGDOM OF SERBIA`S

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS IN 1891

Summary

Published document is a report on the involvement of the Serbian
Government in training cadets who came from Ottoman Empire. It was written
in 1891 upon Minister’s request, by Mihialo G Ristić, clerk in the Ministry of
Foreign Affaires. Ristić was well informed and interested in his work. He had
access to the archives of the Ministry, which enabled him to write synthesis
extremely useful for assessing performance and also as a basis for future
propaganda activities. This report shows that the Serbian government gave
great importance to the education of young people who came from
neighbouring Ottoman Empire. Last two decades of XIX century, the Ministry
of Foreign Affairs has been working on opening of Serbian schools in Turkey
with variable success. Serbian government concluded that training of cadets in
Serbia and their return to homes in Ottoman Empire to work as teachers or
priests presents significant form of national propaganda. A large part of Ristić`s
report deals with cooperation between the Serbian Ministry of Foreign Affairs
and the private organization “Društvo Svetog Save”, which was dedicated to
the national work and education of Serbian cadets who originated from
Ottoman Empire.

Key Words: Mihialo G Ristić, education, propaganda activities, “Društvo
Svetog Save”.
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Ненад МИЛЕНОВИЋ
Историјски институт
Београд

ИЗВЕШТАЈИ ДЕЛЕГАЦИЈE СРБИЈЕ 

СА ДРУГЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ МИРА У ХАГУ 1907. ГОДИНЕ*

Апстракт: У раду су приређена четири извештаја делегације која је
представљала Србију на Другој конференцији мира у Хагу 1907. Они се чувају
у Архиву Србије, у оквиру Фонда Министарства иностраних дела (Политичко
одељење). Међу приређеним документима су следећи извештаји: 1) извештај о
питањима од суштинског значаја за интересе Србије; 2) извештај о подношењу
предлога измене Конвенције о мирном решавању међународних спорова; 3) српски
пројекат уговора о обавезној међународној арбитражи; 4) завршни извештај о
раду конференције. Вредност ових извештаја огледа се у њиховом значају за
проучавање става Србије у питањима која су расправљана у Хагу, као и за сагле -
давање утиска чланова делегације о резултатима конференције, и подударности
усвојених одлука са интересима Србије.        

Кључне речи: Србија, Друга конференција мира, Хаг, делегација, извештај,
међународна арбитража, Сава Грујић, Милован Миловановић, Михаило
Милићевић, 1907. 

Друга конференција мира у Хагу одржана је од 15. маја до 18.
октобра 1907. На овом међународном скупу усвојено је тринаест конвенција,
три резолуције и једна декларација. Изражене су четири жеље у вези са
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различитим питањима, а препоручено је и одржавање Треће конференције
мира.1 С друге стране, неуспешан је био рад конференције на решавању
питања ограничења наоружања, а узалудним су се показала и настојања
да се за поједине категорије међународних спорова уведе принцип обаве -
зности арбитраже. Српску делегацију на Другој конференцији мира
чинили су генерал Сава Грујић, председник Државног савета, др Милован
Миловановић, посланик у Риму, и Михаило Милићевић, посланик у
Лондону и Хагу.2 Српска делегација је потписала сва усвојена документа,
изузев конвенције којом је било предвиђено успостављање међународног
суда за ратну пљачку на мору, и декларације о забрани бацања пројектила
и експлозива из балона.3 Избијање Првог светског рата спречило је
одржавање Треће конференције мира у Хагу, а Србија до 1914. године
није ратификовала потписане конвенције.4 Учешће Србије на Другој
конференцији мира у Хагу дуго је било запостављено у српској исто -
риографији. Историчари су се тог питања дотицали углавном приликом
обраде неких других, мање или више сродних, тема,5 и тек недавно му је
посвећена дужна пажња.6 Настојећи да проучавању поменутог питања
дамо нову димензију, приредили смо неколико најважнијих извештаја

Ненад Миленовић
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1 Најзначајније конвенције биле су Конвенција о мирном решавању међународних
спорова, Конвенција о ограничењу употребе силе ради наплате уговорних дугова,
и Конвенција о законима и обичајима рата на сувом. Текстове свих аката видети
у: A. Pearce Higgins, The Hague Peace Conferences and other international
conferences concerning the laws and usages of war, Text of Conventions with
Commentaries, Cambridge 1909; James Brown Scott, The Hague Peace Conferences
of 1899 and 1907, I-II, Baltimore 1909, II, 257-541.
2 Архив Србије, Министарство иностраних дела, Политичко одељење (у даљем
тексту: АС, МИД, ПО), 1907, Фасцикла-VIII, Досије-I, ролна број 314, VIII/67,
пов. бр. 690, тел. из Лондона од 22. априла 1907.
3 АС, МИД, ПО, 1907, Ф-VIII, Д-V, рол. бр. 315, VIII/357-360, бр. 68, изв. из Хага
од 19. октобар 1907; J. B. Scott, The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, II,
531. Српска делегација је гласала за ове акте, али их ипак није потписала. О
разлозима оваквог поступка видети у завршном извештају с конференције.
4 Narodna enciklopedija SHS, I-IV, Zagreb 1925-1929, II, 400-402, Konferencije mira
u Haagu.
5 Vojislav Vučković, Milovan Đ. Milovanović na Drugoj konferenciji mira u Hagu (1907),
Jugoslovenska revija za međunarodno pravo 2 (1958) 352-360; Димитрије Ђорђевић,
Милован Миловановић, Београд 1962, 80-82. Најобимнији научни рад о конференцији,
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српске делегације с ове конференције: 1) извештај о питањима од суштинског
значаја за интересе Србије; 2) извештај о подношењу предлога измене
Конвенције о мирном решавању међународних спорова; 3) српски пројекат
уговора о обавезној међународној арбитражи; 4) завршни извештај о раду
конференције.7 Они најјасније од сли ка ва ју наступ српске делегације на
конференцији, ди ле ме с ко ји ма су се њени чланови суочавали, пре по ру -
ке о ставовима које би требало заузети у одређеним питањима, као и
утиске чланова делегације о резултатима конференције и подударности
усвојених одлука са српским националним интересима. Поглед српске
делегације и званичног Београда на рад и резултате конференције важан
је и као пример става малих држава према конференцији мира и идејама
које су лежале у њеним темељима.

Рад на Другој конференцији мира у Хагу обављао се у оквиру
посебних комисија. Српски делегати су се пријавили за чланство у првој
и другој комисији, јер се само у овим комисијама очекивала расправа о
питањима која су се директно тицала српских интереса.8 Прва комисија
се бавила изменама и допунама Конвенције о мирном решавању међународних
спорова (1899), питањем обавезности међународне арбитраже, Сталног
међународног изборног суда, насилне наплате дуга и др. Друга комисија
се бавила усавршавањем Конвенције о законима и обичајима рата на
сувом, као и проблемима проистеклим из права и дужности неутралних
држава. Српски представници су сматрали да би било потпуно депла -
сирано да учествују у раду треће и четврте комисије, пошто питања
поморског рата и поморског ратног права нису била посебно важна за
Србију. Током рада у поменутим комисијама чланови српске делегације су
темељно проучавали одређена питања, ана ли зи ра ли их са ста но ви шта
срп ских ин те ре са, и о сво јим за кључ ци ма из ве шта ва ли срп ску вла ду. На
тај начин она је мо гла да за у зме од го ва ра ју ћи став, и де ле га ти ма по ша ље
смернице о њиховом да љем држању. 

Први документ је опширни извештај српске делегације из Хага
од 27. јуна 1907. У њему је српска делегација подробно образложила
питања која би могла бити од суштинског значаја за интересе Србије, и
изнела ставове које би требало заузети приликом њихове расправе током
заседања конференције. У овом извештају су, такође, јасно изложени и
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циљеви саме конференције. Поређењем овог извештаја делегације са
њеним завршним извештајем, који је овде приређен као четврти документ,
јасно се може уочити разлика између жељеног и оствареног, као и
евентуални раскорак између српских интереса и усвојених одлука.
Делегација је највише пажње посветила раду на изменама и допунама
Конвенције о мирном решавању међународних спорова, као и категоријама
међународних спорова у којима би важила обавезност међународне
арбитраже. Очекивало се да одлука конференције у овом питању буде на
основама које су биле у складу са српским интересима. Србија је сматрала
да је, не дајући никакву уопштену формулу начелу обавезности арби -
траже, неопходно поименично утврдити уговоре и спорове, чије се
тумачење и решавање може поверити Сталном међународном изборном
суду у Хагу. У овом извештају указује се и на амерички предлог о огра -
ничењу насилне наплате државних дугова. Србија је била изузетно
задужена земља, и свако решење, које би спречило претварање спорова
проистеклих из тог положаја у средство политичког или војног притиска,
било је више него добродошло. Скренута је пажња и на рад друге ко -
мисије која се, између осталог, бавила и усавршавањем Конвенције о
законима и обичајима рата на сувом. Српска делегација је посветила
нарочиту пажњу питању почетка ратних операција. Наиме, Београд је био
на пушкомету аустроугарских граничара и нишану аустроугарских
монитора, па је регулисање поменутог питања било важно као средство
којим би се у међу народном праву створила одређена препрека изненадном
аустроугарском препаду.

Други документ представља предлог измене једног члана Конвенције
о мирном решавању међународних спорова, закључене у Хагу 29. јула
1899. Овај предлог је делегација Србије поднела 6. јула, а образложио га
је Милован Миловановић у свом говору на петој седници Прве комисије
16. јула 1907.9 Предлог је предвиђао промену члана бр. 19 поменуте
конвенције додавањем две одредбе. Тим одредбама би се у надлежност
Сталног међународног изборног суда у Хагу ставили спорови настали
услед различитог тумачења и примене трговинских, економских,
административних и судских споразума и конвенција, као и спорови
проистекли из финансијских обавеза једне државе према другој држави,
или поданику стране државе. Предлог је поднешен, иако су чланови
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српске делегације били свесни мале вероватноће да буде усвојен.10 С једне
стране, питање обавезности арбитраже није било довољно сазрело да би
било решено на Другој конференцији мира. С друге стране, велике државе
нису сматрале да би требало да се одрекну евентуалне употребе силе ради
задовољења сопствених интереса, како на политичком, тако и на
економском плану.   

Трећи документ представља разрађени српски предлог споразума
о обавезној међународној арбитражи. Њега је српска делегација поднела
средином августа 1907, након што је Прва комисија формирала посебан
одбор (Одбор А) који је требало да размотри низ предлога о обавезној
арбитражи и категоријама међународних спорова у којима би важило
начело обавезности.11 Овим предлогом српска делегација је истакла своју
приврженост принципу обавезности, али и гледишту да случајеви у
којима она треба да важи морају бити јасно и прецизно дефинисани,
пошто свака нејасноћа у међународном праву може довести до тумачења
које ретко када иде у прилог малим државама. И поред уложеног огромног
напора, рад конференције у овом погледу је био неуспешан, а српски
предлог је доживео сличну судбину као и низ предлога других држава.12

У српским предлозима уочљива је извесна доза идеализма у приступу
разматраним питањима. Уосталом, она је одликовала не само обе конфе -
ренције мира у Хагу, већ и целокупан међународни мировни покрет у
периоду пре Првог светског рата. Ипак, мора се истаћи да је и Србија, у
складу са поступањем других држава у то време, границе свог залагања
за универзалне вредности и принципе правде, мира и хуманости
постављала тамо где је оно почињало да се коси са државним интересима.
Дакле, свој став је формулисала не само имајући у виду специфичан
положај једне мале балканске државе, већ и у складу са националним
интересима. Настојала је да поменуте принципе и вредности искористи
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детаљније видети у Н. Миленовић, Србија и Друга конференција мира у Хагу,
395-397; J. B. Scott, The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, I, 319-385.



кад год се налазила у тешком положају, али и да их пренебрегне у
случајевима када су они могли спутавати предузети политички курс или
довести у питање остварење зацртаних националних циљева.13

Четврти документ је завршни извештај српске делегације, који је
послао Сава Грујић уочи самог краја Друге конференције мира. Наслов
извештаја је Споменица о раду друге конференције мира одржане у Хагу
1907. године.14 Значај овог извештаја огледа се у његовој вредности за
сагледавање званичног става Србије о питањима која су расправљана на
поменутој конференцији, као и утисака чланова делегације о резултатима
конференције и подударности усвојених аката са српским интересима.
Држање српске делегације у погледу одређених питања представљено је
након претходног објашњења суштине тих питања и полемике која се о
њима водила у Хагу. Из овог извештаја може се јасно уочити да су се
надлежни кругови у Београду сложили с назорима чланова српске
делегације, и да су њихови предлози, презентовани у првоприређеном
извештају, били прихваћени као основа званичног држања Србије у Хагу.
Суштина и садржај усвојених конвенција и декларација нису излазили из
оквира ставова и гледишта српске делегације. У неким питањима, они су у
доброј мери и заостајали за оним што је српска делегација у својим
извештајима истакла као пожељно и корисно, не само из угла српских
интереса и интереса малих држава, него и интереса демократије и чове -
чанства уопште. Након низа година током којих је била виђена као извор
политичке и финансијске нестабилности, неретко и као држава завереника
и краљеубица, Србија је на Другој конференцији мира у Хагу одиграла
позитивну улогу. Учешће српске делегације било је запажено у мери у којој
је то било могуће делегацији једне мале балканске државе, а њени чланови
су холандску престоницу напустили уверени да се мир у Европи може
одржати једино решавањем акутних међународних политичких проблема.

Је зик и пра во пис у при ре ђе ним из во ри ма ни су ме ња ни. Скра ће ни -
це су раз ре ше не упо тре бом угла стих за гра да. На по је ди ним ме сти ма угла -
сте за гра де су ко ри сти ли и срп ски де ле га ти приликом са ста вља ња
при ре ђе них до ку мен та, али се ја сно ви ди у ко јим слу ча је ви ма смо их ми
упо тре би ли ра ди раз ја шње ња скра ће ни ца.
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1)  Извештај српске делегације 

о питањима од значаја за интересе Србије

Но. 20 Хаг, 14/27. јуна 1907.
Господину Николи Пашићу,
Министру Иностраних Дела
Београд.

Господине Министре,
Као што смо имали част раније вас већ известити, конференција

се поделила у четири одбора, од којих се први бави питањима што се
односе на изборни суд и у опште на мирно решавање спорова међудржавних,
други ратним правом на суву, а трећи и четврти поморским ратним
правом. Свима делегатима је остављено право да се упишу, према своме
нахођењу, у један или више одбора. Како Србија нема ни морске обале ни
бродова на мору ми смо сматрали, да би било депласирано, да српски
делегати узимају удела у радовима трећег и четвртог одбора, па смо се
уписали само у први и други (генерал Грујић у други, Миловановић у
први и други, а Милићевић у први).

Одбори су се конституисали на седницама од 9. и 11. ов[ог].
м[есеца]., и разна питања која улазе у њихов делокруг биће узета већ сад
одмах у претрес. Неколики предлози већ су поднесени, а други су заказани
за седнице, које ће доћи на ред.

Како по самој природи питања, што улазе у делокруг појединих
одбора, тако и по ономе што је до сада у конференцији говорено, а сем
тога и по сазнањима, која смо могли добити у приватним разговорима с
делегатима главнијих држава, само у првом одбору имају се очекивати
питања, чија решења могу засецати у наше животне интересе, својим
утицајем на наш међународни положај у опште и на односе који се услед
наших нарочитих државних задатака развијају неминовно између нас и
великих сила, а понаособ између нас и наших суседа.

Општа је тежња, да се установа међународнога изборнога суда
учврсти и да се осигура што је могућа шира примена принципу, да
спорове између држава треба расправљати као и приватне спорове,
судским путем, по закону и правди, а не ратом. Прва Хашка конференција
је у том циљу установила Међународни Изборни Суд, остављајући
државама право, али не намећући им и дужност, да се њему обраћају ради
решавања својих спорова. Поред тога Прва је конференција установила и
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тако зване међународне истражне комисије, чији је задатак да констатују,
фактима, стање ствари у извесним материјалним појавама, које изазивају
спорове између двеју или више држава. И те комисије истражне имају
факултативан карактер: свака држава приликом свога каквога међуна -
роднога спора има право њих тражити и на њих пристати, али ни у том
погледу не стоји, ни у ком случају, никаква обавеза. Сад пак, у програм
рада ове Друге Хашке Конференције унеће се расправа питања, да ли се,
у којим случајевима и под каквим погодбама може учинити обавезном
како установа међународнога изборнога суда, тако и установа међунаро -
дних истражних комисија. И ето то су та питања, чије решење како горе
поменусмо, може дубоко засећи у наше животне интересе.

Већ и 1899. године на Првој Хашкој Конференцији дискутовано је
питање о обавезности међународних истражних комисија, која је обавезност
имала бити у неку руку  претеча обавезности међународнога изборнога
суда. Предлог је о томе био потекао са руске стране и велика већина
држава биле су вољне прихватити га и записати принцип о томе у финални
акт конференције. Наши делегати, у споразуму с румунским и грчким
делегатима, стали су били томе најодлучније на супрот. И њиховом
отпору има се приписати у великој мери што се тада од тога одустало.

Можда ће се појавити сумња, да ли су српски делегати и српска
влада, која је њихово држање одобрила и санкционисала, били на правоме
путу залажући се тако одлучно противу принципа обавезности тих међу -
народних истражних комисија, чији је задатак имао бити, да уравнају пут
обавезном међународном изборном суду. Принцип обавезности мирнога
судскога расправљања спорних питања, која се могу јавити међу
државама, у интересу је пре свега малих и слабих, које нису у стању
одбранити своја права против претенсија силних. Ма колико да би била
недовољна рудиментарна заштита права, коју би обавезне истражне комисије
могле дати, ипак није ли требало и њих прихватити, не толико ради њих
самих, колико ради мисли, која их је диктовала, ради идеала којему оне
воде? И није ли неприродно било, да противу остварења њиховог поведу
борбу баш оне државе европске, Румунија, Србија, Грчка, чија су права и
чија је сама егзистенција највише изложена неправедним претенсијама
туђинским?

Кад би се ствар расправљала апстрактно, одиста би изгледало: да
би свака обавезност правних средстава у решавању међународних
спорова у толико више одговарала интересима једне државе, у колико је
њен положај деликатнији и изложенији и у колико је њена снага недо -
вољнија да заштити њена права. И према томе кад би 1899. године било
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одиста у питању, да се принцип стварне и искрене обавезности за
међународне истражне комисије утврди, наш би добро схваћени интерес
налагао, да, далеко од тога, да се истичемо као супарници тога принципа,
настанемо, колико до нас стоји, да се он што боље огарантује и да му се
осигура што шира и што апсолутнија примена. Али тако није било.
Принцип обавезности имао је да се искаже, по предлогу, који је изишао
из дебата конференцијиских, на такав начин и с таквим рестрикцијама,
да је било остављено најшире поље тумачењу и доброј вољи. Формула,
којом је он исказан, имала је у суштини негативан, а не позитиван
катактер: „Кад нису у питању битни интереси и част држава“. И кад се
има на уму формализам међународнога права, онда је било јасно, да тако
исказана обавезност није давала никаква јемства, да ће се велика и јака
држава према својем слабијем противнику осећати у обавези, да пристане
на међународну истражну комисију, кад то не одговара њезиним
интересима, док је се стварала опасност, да у тако еластично утврђеној
обавезности јаке државе не добију ипак за се ново оружје противу слабијих
натерујући их на истражне комисије у приликама, које, из разних разлога
могу бити њима специјално неугодне. Те разлоге нарочито је и био
истакао у Првој Хашкој Конференцији, приликом дебате о међународним
истражним комисијама српски делегат г[осподин]. Вељковић.

Србија и овом приликом ваља да остане, у суштини, на истоме
становишту. Само с обзиром на струју, која влада у јавном мњењу светском,
и то баш у оном делу јавнога мњења, који је наклоњен интересима
балканских и осталих угњетених народа, у прилог мирном расправљању
међународних спорова; с обзиром на уверење, које је отело маха, да
обавезни међународни суд води брже и сигурније него ишта друго томе
жељеноме циљу: српски се делегати морају брижљиво старати, да
највидније истакну, како је Србија далеко од тога да буде противна начелу
обавезности било међународнога суда било међународних истражних
комисија, како би она такву обавезност поздравила с највећим одуше -
вљењем, не само с гледишта општих човечанских интереса, него пре свега
и у првом реду с гледишта својих рођених интереса, али како њој њени
битни државни интереси, који се у том погледу потпуно поклапају с инте -
ресима слабијих држава у опште, не допуштају, да под таквом етикетом
прими формуле, које у ствари не обавезују ни на шта јаке према слабима,
а могу, на против, дати јакима још једно ново средство пресије на супрот
слабима. И у томе духу Србија би имала прихватити сваки предлог, који
би обавезност изборног суда утврђивао позитивно и стварао за све државе
подједнако, и то у толико радије, у колико би та обавеза имала шири
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смисао и апсолутнији карактер, јер је баш интерес Србије, као и свију
слабих и малих држава, да у међународним односима и решавању
међународних спорова право постане претежније од силе и да суд замени
употребу оружја. Српски делегати, шта више, кад буде дошла на ред
дискусија предлога, као што је руски предлог о истражним комисијама,
који утврђују привидну обавезност, на основу које би јачи могао да
присиљује слабијега, али не и слабији да приволи јачега на правни пут,
треба да, заузимајући фронт према њима, изјаве једновремено, да су
готови примити сваку праву обавезност прецизно дефинисану, и то у
толико радије, у колико јој се шири смисао буде хтео дати. Ако се буде у
развоју дискусије повољни моменат показао, са српске би се стране могао
чак поднети и формулисан предлог у томе смислу, који, што се у напред
може знати, не би имао никаква изгледа да буде примљен, али који би
јасније још и симпатичније обележио српско становиште.

Заузимајући такво становиште и одређујући на такав начин своје
држање, српска ће делегација моћи рачунати на солидарност и заједницу,
како са Румунијом и са Грчком, тако и са Шведском, Норвешком и
Данском, са чијим смо представницима већ имали прилике измењати
мисли. (Бугари не казују, шта мисле, и не улазе у ближи контакт ни с’ким).
Исто тако могли смо се већ уверити, да ће и француски, италијански и
немачки делегати такво наше становиште примити као оправдано и
разложно. Ми се можемо с основом надати, да и општи одзив на
конференцији неће бити неповољан нашим назорима и да ће наше
становиште у одлукама конференцијским добити потребнога задовољења. 

________

Американска делегација већ је поднела предлог у смислу
доктрине Драгове, да се наплата дугова једне државе поданицима других
држава не може више вршити силом, пре него што се да на решење
изборном суду и суд о томе не донесе своју одлуку. Овакав предлог не
само да има изгледа да буде примљен, него је лако могуће, да ће га одлуке
конференцијске проширити у опште на све спорове новчане природе
између разних држава. Србија, по нашем уверењу, може с највећом
готовошћу прихватити све предлоге такве врсте. Као што смо већ и горе
напоменули Србија не може имати никаква интереса, да се противи
принципу обавезности изборнога суда, ма у коме смислу и ма на којим
питањима, само кад је то права, стварна обавезност, која и у теоријском
и у практичном смислу подједнако везује све државе.
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________

У свим другим питањима, како првог тако и другог одбора, и у
онима која се односе на усавршавање организације међународног изборног
суда и упрошћавање процедуре на њему, као и у онима, која се односе на
реформу ратнога права, ми ћемо и прихватити све предлоге, који су
задахнути духом хуманитарности и одговарају начелима науке о
међународном праву, а према потреби и приликама и са своје стране
покретати питања и чинити примедбе у истоме духу.

Међу већ покренутим питањима, која се односе на ратно право,
поклонићемо нарочиту пажњу питању о почетку ратних операција, за које
се Руси живо интересују. Наше ће становиште ту бити, да ратне операције
не смеју почети пре него што се учини или сама објава рата или бар пре
него што буде управљен од једне државе другој захтев у облику улти -
матума са одређеним роком и пре него што тај рок не буде истекао.

Молећи вас, Господине Министре, да нам одговорите што скорије,
да ли се слажете с овим нашим погледима и одобравате ова наша становишта,
користимо се и овом приликом, да вас уверимо о свом високом поштовању.

[Потписи: Сава Грујић, Милован Миловановић, Михаило Милићевић]

(АС, МИД, ПО, 1907, Ф-VIII, Д-II, ролна број 314, VIII/121-128, бр. 20,
извештај из Хага од 14/27. јуна 1907)

2) Српски предлог измене 

Конвенције о мирном решавању међународних спорова

Légation Royale de Serbie Хаг 23. јуни 1907.
Но. 28
Господину Николи Пашићу,
председнику Минист[арског]. Савета, 
министру Ин[остраних]. Дела
Београд

Господине Министре,
Част нам је известити вас, да смо данас поднели Конференцији

предлог који овако гласи:
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„La Delegation de Serbie a l’honneur de proposes la modification
suivante de l’art. 19. de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899 pour le
Règlement Pacifique des Conflits Internationaux:

„Art. 19. Indépendament des traités généraux ou particuliers qui
stipulent actuellement ou stipuleront à l’avenir l’arbitrage obligatoire entre les
Etats contractants, les Puissances signataires de la présente Convention
s’obligent à recourir à l’arbitrage et à soummettre leurs contestations à la Cour
Arbitrale de la Haye:

„a) pour tout ce qui concerne l’interpretation et l’application des traités
de commerce et des conventions et arrangements qui, sous une forme
quelconque, leur sont annexés, ainsi que de tons les autres traités, conventions,
arrangements se rapportant au règlement des intérêts economiques, admini -
stratifs et judiciaires

„b) pour tout ce qui concerne l’exécution des engagements
péquniaires, le paiement des indemnités ou la réparation des dommages
matériels entre les Etats ou entre un Etat et les sujets des autres Etats, en tant
que les tribunaux ordinaires ne solent pas compétents.“15

Ми смо потпуно свесни тога да су слаби или баш никакви изгледи
да овај наш предлог буде усвојен, пошто у опште питање о обавезном
међународном изборном суду није још сазрело за решавање на овој
конференцији. Велике силе, у чијим је рукама моћ, не мисле данас још да
им се ваља одрећи евентуалне употребе те моћи ради задовољења својих
интереса, не само на пољу политичком него и на пољу економском, и онда
кад права не би било на њиховој страни. Ипак зато ми смо држали да нам
ваља поднети овакав предлог, једно с тога што он одговара у исто време
и циљу ове конференције и правди међународној и нашим специјалним
интересима, као и интересима свију држава чија снага не достиже увек за
заштиту права, а друго с тога што можемо рачунати, да ће овај наш предлог
и бити озбиљно узет у оцену и стећи симпатије како код многих у
Конференцији тако и у јавноме мњењу. Сондирајући претходно мишљења
о томе могли смо се уверити већ, да и руски и италијански и француски
делегати, као и делегати неколиких мањих држава одобравају наш
предлог, сматрајући да он, и по својој замисли и по својој редакцији боље
него и један други који се односи на ово питање, утврђује у данашњем
стању међународне политике границе до којих би се могла проширити
обавезна надлежност међународног изборног суда.
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Изволите примити, господине министре, уверење о нашем
високом поштовању.

[Потписи: Сава Грујић, Милован Миловановић, Михаило Милићевић]

(АС, МИД, ПО, 1907, Ф-VIII, Д-II, ролна број 314, VIII/154-155, бр. 28,
извештај из Хага од 23. јуна/6. јула 1907)

3) Српски пројекат уговора 

о обавезној међународној арбитражи

Délégation du Royaume de Serbie
â la deuxiême Conférence de la Paix LA HAYE, 5/18. јула 1907.

Но. 32
Господину Ник. Пашићу,
Министру Иностраних Дела
Београд.

Господине Министре,
На седницама 3/16. ов[ог]. м[есеца]. и данашњој прве комисије

продужена је општа дискусија предлога, и делегације које су их биле
поднеле имале су да их образложе. Част ми је послати вам протокол
седнице од 3/16. ов[ог]. м[есеца]. на којој је г[осподин]. Миловановић
образложио предлог српске делегације. Предлог наш и говор г[осподина].
Миловановића примљени су повољно од многих делегација, а на
данашњем састанку норвешки делегат у подужем говору позабавио се
нашим и португалским предлогом изјавивши да ће их потпомоћи.

Изволите примити, господине министре, уверење о мом високом
поштовању.

[Потпис: Михаило Милићевић]

(АС, МИД, ПО, 1907, Ф-VIII, Д-III, ролна број 314, VIII/173, бр. 32,
извештај из Хага од 5/18. јула 1907)
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PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE SERBIE16

Article 1.

Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent
actuellement ou stipuleront à l’avenir l’arbitrage obligatoire entre les Etats
contractants, les Puissances signataires de la présente Convention s’obligent à
soumettre à l’arbitrage les contestations suivantes, en cas oû elles n’auraient pas
pu être réglées par la voie diplomatique:

1. Contestations concernant l’interprétation et l’application des
Conventions suivantes:

a) Conventions postales, télégraphiques (avec ou sans fil) et téléphoniques;
b) Conventions concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques;
c) Conventions concernant la propriété industrielle (brevets d’invention,
marques de fabrique et de commerce, nom commercial);
d) Conventions relatives à la protection internationale des travailleurs;
e) Conventions concernant la protection des cables sous-marins;
f) Conventions et règlements concernant les moyens de prévenir les
collisions de navires en mer;
g) Conventions relatives aux monnaies, poids et mesures;
h) Conventions concernant l’assistance gratuite réciproque des malades indigents;
i) Conventions sanitaires, Conventions concernant les épizooties, le
phylloxéra et autres fléaux similaires;
k) Conventions relatives aux matières du droit international prive;
l) Conventions relatives au régime des sociétés commerciales, industrielles
et d’assurance;
m) Stipulations des Traités de commerce et de navigation relatives aux tarifs
conventionnels et aux droits qui, sous une dénomination quelconque (droits
accessoires, taxe des monopoles, droits de consommation au profit de l’Etat
ou des communes etc.) frappent les marchandises à l’entrée, à la sortie ou
à l’occasion de transit, ainsi que celles relatives à la nationalité et au
traitement des navires et de leur cargaison;

2. Contestations se rapportant à la fixation des limites, en tant qu’elles
ne portent ni sur les parties habitées du territoire ni sur celles présentant une
importance particulière au point de vue économique strategique;
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3. Contestations concernant l’exécution des engagements pécuniaires,
provenant des contrats entre les Etats ou entre un Etat et les ressortissants des
autres Etats, en tant que les tribunaux ordinaires ne soient pas compétents;

4. Contestations sur les obligations et l’exécution des obligations des
Etats en matière de dettes publiques, en tant qu’il s’agit des détenteurs étrangers
des titres de ces dettes;

5. Contestations sur la fixation du montant et sur le paiement des
indemnités ou sur la réparation des dommages matériels, lorsque le principe en
est reconnu par les Parties intéressées.  

Article 2.

Dans chaque cas particulier soumis à l’arbitrage d’après cette Convention,
un compromis particulier sera établi entre les Parties en litige, conformément
à leurs constitutions et lois, dans lequel on déterminera nettement l’object du
litige, la composition du Tribunal arbitral, l’étendue de ses pouvoirs et la
procédure qui devra y être suivie.

Article 3.

Lorsqu’il s’agit de l’interprétation ou de l’application d’une Convention
générale, on procédera, en tant que la procédure n’est pas réglée par les dites
Conventions mêmes, ou par des arrangements particuliers qui pourraient leur
être annexés, de la manière suivante:

Les Parties en litige notifient le compromis qu’elles ont signé à tous les
Etats contractants, qui ont un délai de …… à compter du jour de la notification
pour déclarer si et dans quelle forme ils prennent part au litige.

La sentence arbitrale est obligatoire pour tons les Etats ayant pris part
au litige, aussi bien dans leurs rapports mutuels, que par rapport aux autres
contractants.

Les Etats n’ayant pas pris part au litige, peuvent demander un nouvel
arbitrage sur la même question. Soit qu’il s’agisse de contestations survenues
entre eux, soit qu’il ne leur convienne pas d’accepter la sentence rendue par
rapport aux Etats ayant pris part au premier litige.

Si la seconde sentence arbitrale est indentique à la première, la question
est définitivement réglée et cette sentence, devenue partie intégrante de la
Convention, est obligatoire pour tous les contractants. Si, par contre, la seconde
sentence diffère de la première, un troisième arbitrage pourra être demandé par
tout Etat contractant et la troisième sentence aura alors force obligatoire générale.
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Article 4.

La présente Convention n’a aucune force retroactive et ne s’appliauera,
en tant qu’il s’agit de l’interprétation et de l’application des Traités, qu’aux
Traités conclus ou renouvelés après sa mise en vigueur et, en tant qu’il s’agit
des contestations prévues sous les no.2, 3, 4, et 5 de l’article 1, qu’aux cas
survenus depuis qu’elle aura été mise en vigueur.

(АС, МИД, ПО, 1907, Ф-VIII, Д-III, ролна број 314, VIII/186)

4) Завршни извештај српске делегације 

о раду Друге кон фе рен ци је ми ра у Хагу

У Хагу, 6 октобра 1907. год[ине].
Споменица 
О раду IIге Конференције Мира одржане у Хагу 1907 год[ине].

Питања, о којима се бавила конференција, могу се у главном
поделити у две групе. У прву групу би имали доћи средства и начини
којима је циљ да се спрече ратови; у другу све што се односи на вођење
ратова на суву и на мору, у циљу да се рат хуманизира и да се његове
страхоте ограниче на оно што је неизбежно.  

Разуме се по себи да је пажња целокупног светског јавног мњења
била сконцентрисана на ону прву групу питања и да је утврђивање мера
којима би се спречили ратови у очима јавног мњења био главни, битни,
једини, прави задатак конференције, која носи већ и име Конференција
Мира. Како се пак на том пољу нису могли постићи никакви позитивни
резултати, то се у опште и сматра да је конференција била један фијаско
и да је њен сазив и њен рад био посве некорисан. Међутим, остављајући
на страну то што је конференција на оном другом пољу свога рада, што
се тиче правила о вођењу рата донела закључке којима се не може
оспорити вредност ни са теоријске ни са практичне тачке гледишта, баш
кад се ограничимо на оцену њенога рада у циљу спречавања ратова, и ако
на том пољу никакви позитивни резултати нису постигнути, неоспорно је,
да је конференција на многа од тих питања бацила нову светлост и да је
показала којим путем ваља ићи и шта све ваља имати пред очима те да се
дође до правилног и практичног решења односно њих. Дискусија
конференцијска послужиће без сваке сумње као најдрагоценија грађа за
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позније решавање питања, која она сама није могла решити. Ту у тим
дискусијама наћи ће се с једне стране и сви разлози ради којих су поједине
државе зазирале да приме на се обавезе о чијем домашају још нису
створиле себи довољно јасну слику, као и с друге стране све аргументе
којима се или побијала основаност таквих замерака и страховања или
утврђивало да у сваком случају стоји отворена могућност да се паралишу
све незгодне последице које би се евентуално јавиле услед таквих обавеза.
Сви су изгледи да ће сад како владе, преко стручних комисија, тако и наука
проучити до детаља са сваке тачке гледишта конференцијски рад на томе
пољу и да ће на идућој, трећој конференцији мира много што шта у томе
погледу што је данас наилазило на несавладљиве тешкоће бити сматрано
као тако јасно, као нешто што се само по себи тако разуме, да о томе није
потребно ни речи трошити. И за решења која тада буду донесена, добар
део заслуге имаће да се пренесе на ову садашњу другу конференцију
мира, која није била среће да сама побере плодове својега рада.

У ред питања, која се односе на спречавање ратова и која су
претресана на конференцији, долазе: 1) обустављање даљих наоружавања
или бар постављање извесних граница даљим наоружавањима; 2)
обавезно решавање спорова међу државама путем међународног изборног
суда; 3) установа једног сталног међународног суда у Хагу.

Прво питање било је предмет преговора међу великим силама пре
него што ће се састати конференција и пошто је константовано у напред
да се односно њега не може постићи споразум и пошто су Немачка и
Аустро-Угарска биле чак изјавиле да неће ни да узму удела у дискусији
која би се отворила по том питању, све што је остало овој конференцији
то је да понови ону исту жељу, коју је већ и прва конференција изјавила
била и која нити кога веже нити може на кога утицати, да се нађе начина
како ће се стати на пут даљим  наоружавањима, која сатиру економску
држава и народа. То је овога пута учињено на енглески предлог, без икакве
претходне диксусије и без икаквог ентузијазма.

Питање о обавезном решавању спорова међу државама путем
судским било је најглавнији предмет дикусија на овој конференцији. С
пуно разлога сви пријатељи мира и правде у међународним односима
гледали су у успешном решењу тога питања набољу и најсолиднију, ако
не и једину могућу полазну тачку за заснивање нове ере у међународном
праву и у међународној политици. Конференцији се мора признати да је
правилно схватила сав значај овога проблема и да му је поклонила сву
пажњу коју он заслужује. Није успела решити га; али се томе не треба
много чудити, јер се такви проблеми обично и не решавају на мах.
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Свакако он је кренут напред. Принцип је изишао оснажен и прекаљен из
проучавања и оцењивања у седницама комисије и комитета конференцијских;
његови су изгледи за будућност знатно скочили. Иако се није могао постићи
никакав споразум односно примене тога принципа за међународне
спорове ма ти били и у најужим границама, успело се ипак толико да се
сам принцип призна као меродаван у међународним односима и да му се
изречно резервише будућност. – (Српска делегација је узела најживље
учешће у дискусијама о овом питању, борећи се за принцип обавезног
суђења међународних спорова).

Најзад питање о установи сталног међународног суда у Хагу, које
има да стоји и с теоријске и с практичне тачке гледиште у зависности
према питању о обавезном суђењу међународних спорова, остало је
такође нерешено једно с тога што није могло бити решено ни ово питање
према коме је оно у зависности, а друго с тога, што су Уједињене Америчке
Државе првим својим предлогом, којим се при саставу тога суда није
поштовао принцип једнакости међу сувереним државама, узбуниле све
државе на чију је штету тај основни принцип међународног права рушен
и изазвале опозицију која се није потпуно стишала ни кад се дефинитивно
одустало од тога. Конференција је изгласала правила о надлежности тога
суда и о поступку при његовим суђењима, а што се тиче састава његовог
оставила да се о томе изврши споразум непосредно међу владама. О свему
пак томе не прави се за сад никаква конвенција него се исказује проста
жеља која се доставља владама држава заступљених на конференцији.

________

Што се тиче самога вођења ратова, конференција је донела
следеће одлуке, утврђене било путем нових конвенција, било изменама у
конвенцијама донесеним на Првој Конференцији Мира од године 1899.

Пре свега утврђено је, што се односи како на сувоземне тако и на
поморске ратове, да се непријатељства не могу отпочети пре него се рат
формално објави или него се постави ултиматум и рок ултиматума не
протече. – Ова одлука има може бити више теоријски него практични
значај, пошто она ни у колико не даје јемства противу изненађења и
препада. Било је захтева да се утврди рок од објаве рата до почетка
непријатељства; али на то није пристајала ниједна војничка велика сила,
пошто оне у својој приправности непрекидној за рат гледају једно од
главних преимућстава, којих неће да се одрекну.17
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Што се тиче специјално ратова на суву унесене су разне детаљне
исправке и допуне у конвенцију од године 1899. Предлози који су имали
највећи домашај и практични значај поднесени су били с немачке стране
и имали су циљ да се поданицима неутралних држава настањеним на
земљишту зараћених страна даду нарочите привилегије за покретну и
непокретну својину. То је одбијено и с разлогом, пошто не би одговарало
правди да имовина странаца стечена у туђој земљи, где су они нашли
гостопримства буде јаче заштићена него ли имовина домородаца, који
иначе у многом другом погледу већ далеко више сносе последице рата
него ли странци настањени у њиховој средини.

Поморско ратно право није било до сад кодификовано. Овој конфе -
ренцији било је специјално стављено у задатак да ту кодификацију
изврши. Успех је био, може се рећи, у том погледу посве ограничен и
делимичан. Најкрупнији проблеми остали су нерешени. Тако с једне
стране Немачка и с њоме већина континенталних држава тражиле су да се
принцип поштовања приватне својине утврди и за поморски рат као што
је он утврђен за рат на суву, и да се према томе укине право каптирања18

(конфисковања) приватне својине непријатељевих држављана. Томе се
одсудно одупрла Енглеска а уз њу су пристале и Француска, Шпанија и
још неколике друге поморске силе. Разлог Енглеске није неоправдан. У
сувоземном рату држава победница окупира земљиште побеђенога па га
тиме принуди на мир и испуњавање његових захтева. У поморском рату
победник нема другога средства да принуди противника на попуштање
него да онемогући његову трговину на мору. – Енглеска је са своје стране
много полагала на то, да се укине contrebande da guerre т.ј. да се утврде начела
да зараћене стране немају права чинити никакве сметње неутралној
трговини која се води с противником. На то опет није никако хтела
пристати Немачка, која држи да се Енглеска у случају рата може довести
у велику незгоду тиме што ће се сметати довозу [х]ране из неутралних
држава у Енглеску. И то је питање, дакле, остало нерешено. (Ми смо се,
Срби, уздржали од гласања односно права каптирања, пошто не можемо
бити ратна страна на мору, а гласали смо у прилог енглеском предлогу за
укидање contrebande, пошто је и наш интерес да се трговини неутралних
држава на мору не чине никакве сметње). – Споразум није могао да буде
постигнут ни односно blocus-a, те је и у том погледу остало по старом,
свака држава задржавајући за себе право да продужи практиковати своје
традиције.
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Неколике конвенције које су потписане и које се односе на ратно
поморско право и ако се односе на питања од крупног значаја, губе своју
важност што су и у њима или на страну стављене или изречно
резервисане оне тачке које су давале маха споровима и неједнаким
тумачењима. При свем том оне ће имати двојаког значаја, прво што ипак
утврђују позитивним уговорима много што шта што је досад зависило од
добре воље  сваке ратне стране, а друго што ће послужити као полазне
тачке за даљу обраду поморског ратног права. Специјално пак
практичнога значаја има и одговара очекивањима јавног мњења после
последњег руско-јапанског рата конвенција која утврђује правила за
постављање сталних и пловних мина како у пристаништима и дуж обала,
тако и на отвореноме мору.

________

Нарочити карактер и значај имају две конвенције које су донесене
на овој конференцији: конвенција о установи међународног суда за ратну
пљачку на мору (Cour Internationale des Prises) и конвенција о ограничавању
употребе оружане силе за наплату уговорних дугова

Прва је конвенција значајна и за практику и за теорију. Пре свега
она је прва међународна установа којој државе суверене драговољно
потчињавају на оцену своје поступке који непосредно потичу из вршења
суверених права. До сад је свака држава у случају рата имала своје судове
који су суверено судили о вредности и правилности или неправилности
извршене “prise”. Сад ће о томе по овој конвенцији у последњем реду
имати да суди стални међународни суд. Тај суд имаће не само задатак да
примењује начела међународног права у том погледу, него и да их развија
и допуњује у колико би то потребно било. – Ми смо гласали за ту конвенцију,
и ако при саставу суда који она установљава, све државе имају једнаког
удела, и ако је удео који смо ми ту добили доста скроман. Пре свега начело
једнакости држава овде није у питању, а после тога према практичној
вредности наших интереса ми смо добили више него што би смели
захтевати. Ипак нисмо потписали конвенцију, оставив[ши] влади да се
накнадно реши хоће ли потписати или не, пошто ће установа тога суда
повући за собом и извесне задатке.

Друга је конвенција донесена по америчком предлогу. Она у
главном има тај практични значај да јужне-америчке државе осигура
противу злоупотреба оружане силе од стране великих европских држава
у споровима који се јављају између јужно-америчких држава и њихових
поверилаца. Јужно-америчке су државе у толико задовољне том конвенцијом
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пошто она не искључује са свим пресије путем оружја. Ми смо гласали за
конвенцију, јер је она ипак један напредак пошто условљава судски пут
пре сваке употребе силе, и пошто не допушта употребу оружја пре него
се утврди да неко неће ни да плати ни да пристане на суд.

________

На конференцији је овој обновљена декларација о забрани бацања
пројектила и експлозива са балона. Ми смо гласали за, али нисмо
потписали зато што декларација неће моћи добити практичне вредности,
пошто су противу ње одсудно биле Француска и Русија, а пошто је и
Немачка дала на њу пристанак само под условом (који није испуњен) да
она буде једногласно примљена.

За срп[ску]. делегацију
[Потпис: Сава Грујић]

(АС, МИД, ПО, 1907, Ф-VIII, Д-V, ролна број 315, VIII/344-347, извештај
Саве Грујића из Хага од 6/19. октобра 1907)
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Nenad Milenović

REPORTS FROM THE SERBIAN DELEGATES TO THE SECOND

HAGUE PEACE CONFERENCE, 1907. 

Summary

This paper presents four documents which provide us the opportunity
to examine the offical stand of Serbian government concerning a wide range
of subjects broached at the Second Hague Peace Conference (1907). Serbian
delegates took part in the proceedings of the conference, and sent regular
reports to the government in Belgrade. Among these reports are four documents
kept in the Archive of Serbia, in the fund of the Ministry for Foreign Affairs.
The first one provides an important insight into the nature of the standpoint of
Serbian delegates on issuses of mediation, international commissions of
inquiry, international arbitration and the establishment of the Permanent Court
of Arbitration. The next two documents are the Serbian proposals about the
pacific settlement of international disputes, and the last one is the final report
from the conference. The nature of conventions and declarations adopted at The
Hague were in harmony with the Serbian national interests and the official
position taken during the proceedings of the conference. The participation of
Serbia is important as an illustration of methods through which a small state
tried to accommodate itself within a discourse of universal values of peace,
justice and humanity, without impairing its vital interests and without damaging
its relations with the great powers in the process. The Serbian policy was in
accordance with prevailing contemporary notion of primacy of national interests
over the interests of international community. After a decade and a half during
which she was perceived in the European public opinion as the politically and
financially unstable Balkan country, and often designated as the realm of king
slayers and plotters (after 1903), Serbia managed to change a bit this widespread
image through prominent participation at the Second Peace Conference. 

Key Words: Ser bia, Second Ha gue Pe a ce Con fe ren ce, 1907, de le ga tion, re ports,
international ar bi tration, pacific settlement of international disputes, limitation of
armaments. 
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ПОМОЋ БЕЛГИЈСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА КРАЉЕВИНИ

СРБИЈИ ТОКОМ БАЛКАНСКИХ РАТОВА*

Апстракт: У раду су приређена три извeштаја почасног конзула Краљевине
Србије у Антверпену Густава Антоана, који сведоче о разноврсној помоћи упућеној
српским жртвама коју је овај конзулат прикупио у периоду од октобра 1912. до
августа 1913. године, у сарадњи са секцијом Црвеног крста у Антверпену. Прире -
ђени документи су део фонда Министарства иностраних дела (Посланство у
Паризу), похрањеног у Архиву Србије.

Кључне речи: Србија, Балкански ратови, Црвени крст, Антверпен, Густав
Антоан, Миленко Веснић.

Међународна хуманитарна организација Црвеног крста основана
је у Женеви 1863. године. Подстицај за оснивање међународне организације
оваквог типа била је појава књиге швајцарског лекара Анрија Динана
Сећање на Солферино, објављене 1862. године. Динан је као сведок битке
код Солферина, вођене 1859. године, заједно са неколицином људи из
околине Солферина покушао да помогне бројним рањеницима који су
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остали да леже на бојном пољу након завршетка битке. У својој књизи,
која је бесплатно дељена заинтересованим читаоцима, Динан је описао
ужасе рањеника које је видео код Солферина.1

Године 1864, такође у Женеви, одржана је Дипломатска конференција
на којој су учествовали представници 16 земаља. На овој конференцији је
22. августа усвојена Женевска конвенција за побољшање положаја рањених
војника у војскама у рату.2 Прва женевска конвенција је имала свега десет
чланова, који ће наредних деценија бити мењани и допуњавани неколико
пута, последњи пут 1977. године. На истој конференцији је усвојен и амблем
Црвеног крста - хералдички знак крста на белој подлози. Усвојеним амблемом
се желело указати поштовање Швајцарској, из које је Динан потицао и на
чијој територији је основан Међународни комитет црвеног крста. Познато
је да швајцарска застава представља бели крст на црвеној подлози.3

Овај јединствени покрет хуманости наредних деценија се про -
ширио на све европске и ваневропске земље. Секција Црвеног крста у
Србији образована је 6. фебруара 1876. године. Иницијатор за њено оснивање
био је др Владан Ђорђевић, који се са радом Међународног комитета
црвеног крста упознао учествујући као хирург добровољац у француско-
пруском рату 1870-1871. године. За првог председника Црвеног крста
Србије изабран је митрополит Михаило Јовановић. 

До 1912. године Црвени крст Србије је успео да развије разгранату
мрежу коју је чинило више од 500 одбора и пододбора широм Србије.4

Упркос томе, Србија је пред Први балкански рат оскудевала у броју лекара,
нарочито хирурга, санитетском материјалу, болницама и амбулантама за
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1 А. Динан, Сећање на Солферино, Београд 1998, 5-8.
2 Исто, 106-114.
3 Међународна хуманитарна организација, створена у Женеви 1863. године, под
називом Међународни црвени крст, наредне године на Дипломатској конференцији
преименована је у Међународни комитет црвеног крста. За чланове Комитета
бирани су само грађани Швајцарске, што је трeбало да гарантује независност,
неутралност и непристрасност у раду овог тела. Од 1919. године национална
друштва Црвеног крста ујединила су се у светску федерацију под називом Лига
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Чланови Лиге су били представници
националних друштава свих земаља у којима су постојале секције Црвеног крста
или Црвеног полумесеца. Године 1928. Међународни комитет Црвеног крста и
Лига друштава Црвеног крста и полумесеца обједињени су у јединствену
организацију под називом Међународни црвени крст, данас Међународни покрет
Црвеног крста и Црвеног полумесеца.
4 С. Муњић, Шабац у друштву хуманости, 120 година Црвеног крста, Шабац
1996, 14-21.



збрињавање рањеника. Према подацима које је Министарство војно
доставило Црвеном крсту, октобра 1912. године, Србија је имала на распо -
лагању свега 370 лекара, од којих је 296 било одређено за ратиште.5 Услед
очигледно неповољне ситуације Министарство војно се 11. октобра обратило
Црвеном крсту Србије са молбом да, о свом трошку, ангажује 50 лекара
из иностранства и изврши набавку неопходног санитетског материјала за
предстојећи рат. На седници Црвеног крста Србије одржаној 14. октобра
1912. године процењено је да се сопственим средствима може платити свега
20 страних лекара и поручити 25% неопходног медицинског материјала.6

Посредством руског посланика у Београду Николаја Хартвига
председништво српског Црвеног крста, на челу са генералом Драгутином
Франасовићем7 обратило се за помоћ и Црвеном крсту Русије. Помоћ коју
је, током Балканских ратова, Србија добила од стране руског Црвеног
крста била је једна од највећих и највреднијих. Само у току Првог
балканског рата у Србији је боравило седам руских медицинских мисија.
Медицинско особље Црвеног крста Русије је за потребе српских рањеника
организовало две редовне болнице са по 200 кревета и пет специјали -
зованих болница за заразне болести са по 50 кревета. Болнице су биле
стациониране у Нишу и Београду.8

Помоћ зараћеним странама у балканском сукобу је стизала и са
других страна. Међународни комитет црвеног крста у Женеви је преко
својих секција широм света предано радио на прикупљању новчане и
друге материјалне помоћи у корист жртава Балканских ратова 1912/1913.
године. Прикупљена помоћ се делила равномерно свим зараћеним државама
посредством Међународне агенције за информисање у Београду, која је
радила од новембра 1912. године до јесени 1913. године. Постојала је и
могућност да помоћ буде директно донирана националним секцијама
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5 Извештај српског друштва Црвеног крста 1912-1920, Београд 1921, 577.
6 Исто, 592-595.
7 Драгутин Франасовић је рођен 1842. године у Цариграду. Био је министар у
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Стојана Новаковића (октобар 1894-јул 1895. године) Франасовић је био на челу
војног министарства. Године 1899. изабран је за седмог председника Црвеног
крста Србије и на тој функцији је остао до своје смрти, јуна 1914. године.
8 Б. Поповић, Војни санитет у српском народу, Београд 1998, 53-60.



Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Осим новчане помоћи, секције
Црвеног крста су на балканско ратиште упућивале и своје медицинске
мисије. Само у Србији за време Првог балканског рата бора вило је 11
страних мисија у којима је учествовало 66 лекара, 93 медицинске сестре
и 94 неговатељице, болничари и друго медицинско особље. За време
Другог балканског рата у Србију је из разних делова Европе стигло 19
медицинских мисија са 46 лекара, 66 медицинских сестара и 50 чланова
осталог медицинског особља.9

Међу мисијама које су боравиле у Србији током Балканских
ратова биле су и мисије послате од стране секција белгијског Црвеног
крста. Током Првог балканског рата у Србији су боравиле две мисије
белгијског Црвеног крста, из Брисела и Гента. Мисију која је била послата
из Брисела организовао је тамошњи почасни конзул Краљевине Србије
Леон Касел10 заједно са бриселском секцијом Црвеног крста. Мисија је
стигла у Београд средином новембра 1912. године; чинила су је тројица
лекара, медицинска сестра и болничар.11 Ова белгијска мисија је радила
у једној од београдских касарни где је била организована једна од
многобројних импровизованих болница.12 На основу извештаја белгијског
Црвеног крста, који је штампан у оквиру Међународног билтена друштва
Црвеног крста за 1913. годину, знамо за још једну медицинску мисију
белгијског Црвеног крста. Ова мисија је била организована од стране
секције Црвеног крста из Гента и предводио ју је извесни др Биљемс.
Амбуланта др Биљемса је прво радила у оквиру централне болнице у
Београду, одакле је премештена у Скопље, где је остала до краја 1912.
године. Из Скопља мисија се вратила у Белгију, крајем 1912. године, након
пет недеља рада у Србији.13 Медицинске мисије белгијског Црвеног крста
нису изостале ни током Другог балканског рата. У Србији су тада
боравиле две белгијске мисије, али немамо прецизне податке од стране којих
секција су биле послате. У саставу ове две мисије спомињу се доктори
Лерат, ван Звитен, Хенрард и Хемрик, као и пет медицинских сестара.14
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У овом раду су приређена три извештаја почасног конзула Србије
у Антверпену Густава Антоана15, послатих Миленку Веснићу16, посланику
Краљевине Србије у Паризу. Први објављени документ представља
завршни део извештаја који је Антоан послао Веснићу 5. јуна 1913.
године. Завршни део извештаја чини листа са прецизним сумама помоћи,
која је била сакупљена од стране секције белгијског Црвеног крста у
Антверпену. На основу пописа донација можемо видети да је секција
Црвеног крста у Антверпену заједно са конзулом Антоаном, предано
радила за „ствар Србије“ за све време трајања Првог балканског рата.
Својим радом успели су да прикупе завидну новчану помоћ од 19.380,30
франака, која је директно прослеђена Црвеном крсту Србије.17 Исте
институције су наставиле да прикупљају помоћ и током Другог балканског
рата, али интересовање белгијске јавности за нови рат на Балкану није
било тако велико као за Први. Густав Антоан је извештавао Веснића да
више нема одзива његовим апелима да се прикупи помоћ у корист Србије.
Као изузетак, конзул Антоан, спомиње госпођу Леони Остеријет коју
назива „највећим филантропом Антверпена“, која је одбила да пружи
помоћ другим балканским државама, али не и за Србију. Четири кофера
помоћи госпође Остеријет, заједно са десет хиљада франака које је
донирао конзулат у Антверпену, послати су Црвеном крсту Србије 3.
августа 1913. године.18

Други документ који приређујемо је извештај од 27. септембра
1913. године. Овај документ је значајан јер је сведочанство да помоћ
Белгије Србији, за време Балканских ратова, није остала ограничена само
на новчану и материјалну. Наиме, Белгија је сматрајући Балкан својим
значајним тржиштем, радила и на осигурању уложеног капитала и отва -
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15 Густав Антоан, почасни конзул Србије у Антверпену. У свом извештају од 27.
септембра 1913. године (приређен у овом раду под бројем 2), Антоан наводи да је
1913. година четрнаеста како ради за интересе Србије. До детаљнијих биографских
података о Густаву Антоану нисмо успели доћи.
16 Др Миленко Веснић (1863-1921), дипломата, министар правде, професор
Универзитета, председник Владе и Министар спољних послова Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца. Као посланик Краљевине Србије службовао је у Цариграду,
Риму, Паризу и Вашингтону. Био је један од представника Краљевине Србије на
лондонској конференцији 1912/1913. године и мировне конференције у Версају
1919. године. Дужност посланика у Француској и Белгији Веснић је обављао у
периоду од 1903. до 1920. године.
17 АС, МИД, Посланство у Паризу, фас-5, поверљива архива из 1913. године, бр.
док. 603, Г. Антоан-М. Веснићу, Антверпен, 5. јун 1913.
18 Исто, Пов. бр. 609, Г. Антоан-М.Веснићу, Антверпен 3. август 1913.



рању нових могућности за привредну сарадњу са балканским државама.
Из тог разлога, почасни конзул Србије у Антверпену је, по окончању сукоба
на Балкану, предузео иницијативу и у Антверпену основао белгијско-
српску трговинску агенцију. Њен задатак је био да помогне учвршћењу и
проширењу постојећих трговинских веза две земље. Антоан је о својој
намери обавестио белгијско Министарство трговине, све водеће белгијске
листове и послао допис српским листовима.19

Такође, други документ овде приређен пружа нам могућност
значајнијег увида у личности конзула Густава Антоана и његовог брата
вице-конзула Гастона Антоана. Браћа су, у циљу прикупљања помоћи,
приређивала разне свечаности и добротворне забаве. Густав Антоан је
лично слао апеле за прикупљање помоћи за српске жртве у белгијске
провинције Источну и Западну Фландрију. 

Залагањем браће Антоан у Србију су били упућивани лекари и
медицински радници који су јој били преко потребни. У архивским
документима насталим деловањем Посланства у Паризу, сачувано је
неколико молби лекара и медицинског особља Белгије који су нудили
Србији своје услуге. Посредством конзулата у Антверпену своје услуге
Србији понудио је, између осталих, хирург Едвард Гисон. Услове које је
др Гисон тражио од Србије да минимум три месеца буде ангажован, плату
од четири стотине франака, плаћен пут и смештај српска влада је прихва -
тила. Вице-конзул Гастон Антоан је 4. новембра 1912. године обавестио
Веснића да је др Гисон кренуо пут Београда.20 До других информација о
боравку и раду др Гисона у Србији нисмо успели доћи.

Трећи приређени документ је извештај Густава Антоана који носи
исти датум као претходни и представља допуну другог документа који је
овде приређен. Сматрали смо да трећи документ завређује нашу пажњу,
првенствено због листе коју је уз њега приложио конзул Антоан, препо -
ручујући њоме да пет најзначајнијих личности Антверпена буду посебно
одликоване за своје активности у корист Србије. Сходно њиховом по -
ложају и заслугама конзул Антоан је предложио и степен њиховог,
евентуалног, одликовања.21

Језик и правопис у приређеним изворима нису мењани. Побројани
документи се налазе у Архиву Србије као део фонда Министарства
иностраних дела, под називом Посланство у Паризу.
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19 Исто, Пов. бр. 615, Г. Антоан-М. Веснићу, Антверпен 27. септембар 1913.
20 Исто.
21 Исто.



1.

Завршни део извештаја конзула Гастона Антоана 

о помоћи белгијског Црвеног крста, прецизније његове секције у

Антверпену, Краљевини Србији током Првог балканског рата. 

A son Excellence Monsieur M. R. Vesnitch
Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Serbie à Paris

Excellence,

Comme la paix vient d’être signée, j’ai cru bien faire de cloturer les
comtes des sommes que j’ai recueillies au profit des victimes serbes de la
guerre et j’ai honneur de vous remettre inclus la liste vous donnant mes divers
versements, qui s’élèvent à la somme de Francs: 19. 380.30.
[.....]
Relève des remises faites jusqu’à ce jour:
13 Octobre 1912 remise manuelle Frs: 1.500
6 Novembre 1912  2е liste Frs: 2.000
18 Novembre 1912 3е liste Frs: 2.633,30
28 Novembre 1912 4е liste Frs: 2.227,50
5 Décembre 1912  5е liste Frs: 3.105
30 Décembre 1912  6е liste Frs: 2.680
24 Janvier 1913   7е liste Frs: 2.343,75
26 Février  1913  8е liste Frs: 2.003,55
4 Juin 1913    9е liste Frs:    837.20

_________________
Total Francs            19.380,30

Anvers, le 5 juin 1913.

(АС, МИД, Посланство у Паризу, 1913, Ф-V, поверљива документа, бр.
док. 603)
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2.

Извештај о активностима белгијског Црвеног крста, секције у

Антверпену, у корист Краљевине Србијe током оба Балканска рата. 

A son Excellence Monsieur M. R. Vesnitch
Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Serbie à Paris

Excellence,
J’ai l’honneur de vous communiquer un résumé de ce qui a été fait à

Anvers en faveur des victimes serbes de la guerre qui vient de se terminer.
Aussitôt la guerre des pays balkaniques contre la Turquie déclarée, j’ai jugé

de mon devoir, comme représentant de S. M. le Roi de Serbie à Anvers, d’y prendre
une part active en tâchant de venir en aide aux victimes serbes. C’est pourquoi, en
date du 12 Octobre 1912, j’ai pris l’initiative de grouper les représentants à Anvers
des quatre pays alliés: Serbie, Bulgarie, Grèce et Monténégro et suis heureux de
dire que cette initiative a été accueillie avec empressement par mon collègues.

Cette union entre Consuls a eu pour but de donner un patronage
commun aux diverses fêtes organisées pour recueillir des secours, que l’un de
nous, par une situation politique trop en vue, aurait pu s’accaparer pour lui
seul. Le public fut averti par la voie de la presse de l’existence de cette union,
due à mon initiative, et il a réservé ainsi ses dons aux quatre nations alliées, de
façon à ce que chacune en eut sa part. 

Ma sphère d’action étant très limitée, j’ai fait appel par voie de
circulaires aux provinces de Flandre orientale et Flandre occidentale, qui se
trouvent officiellement sans représentant serbe. En agissant ainsi j’ai pu
augmenter quelque peu le total des sommes recueillies.

Au mois de décembre dernier j’ai fait un nouvel appel au public, en
mettant en vente un millier de brochures intitulées : „Musée Ethnographique
Serbe“, qui avaient été mises généreusement à ma disposition et que j’ai fait
modifier suivant les évènements en y ajoutant une préface de circonstance. La
divulgation de cette brochure, dont la vente produisit une somme assez
importante en faveur des victimes serbes de la guerre, fut aussi un excellent
moyen de propagande. De divers côtés l’on m’a remercié d’avoir fait connaître
les mœurs et coutumes serbes.

Sous le patronage des quatre consuls alliés, plusieurs fédérations
locales ont organisé des fêtes dont les recettes ont été réparties entre les quatre
consuls au prorata du chiffre de la population qu’ils représentent.
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L’entente des consuls a également accordé son patronage à toutes les
fêtes organisées par la Croix Rouge de Belgique, section d’Anvers, qui
convertissait toutes ses recettes en nature. Pour ce qui concerne la quote-part
revenant à la Serbie, elle l’a envoyée directement à Belgrade. 

L’entente des consuls a eu une heureuse influence sur les recettes que
nous avons faites, car la Croix Rouge de Belgique avait, en même temps que
nous, fait circuler des listes de souscription en faveur de tous les pays
belligérants, et ayant converti toutes ses recettes en nature, a envoyé en Serbie
pour environ quinze mille francs d’objets sanitaires et autres.

Mon consulat a aussi reçu divers dons en nature, tels que bandages,
pansements, vêtements et divers objets sanitaires, qui ont été envoyés à Belgrade
par l’intermédiaire de la Croix Rouge de Belgique, section d’Anvers. Ces divers
dons représentent une valeur d’environ quatre mille francs. Les secours en
espèces qui ont été recueillis directement par mon consulat et j’ai eu l’honneur
de remettre à votre Excellence, s’élèvent à la somme de Fr : 19.380.30.

Quand la seconde guerre a éclaté et après avoir eu un entretien avec
vous à Paris, j’ai essayé d’obtenir encore quelques dons ; mais devant
l’impatience du public de voir cette guerre terminée, je me suis buté à des refus
courtois, comme je vous l’avais fait malheureusement prévoir.

Ma demande n’a été accueillie que par une seule personne : Madame
Leonie Osterrieth, la plus grande philanthrope d’Anvers, qui a fait exception
en faveur de la Serbie, en mettant à ma disposition 242 chemises de flanelle
pour hommes, 22 chemises de toile pour femmes et cent paires de bas de laine ;
tandis qu’elle refusait tout don pour les autres pays. Ces objets ont été envoyés
à la Croix Rouge de Serbie par mes soins.

De mon côté j’ai fait à la Croix Rouge de Serbie et en mon nom
personnel, un envoi de trois mille bandes de pansements de toutes dimensions
et cent mètres de gaze.

Durant toute la durée de la guerre, mon consulat n’a négligé aucune
occasion de faire de la propagande en faveur de la Serbie, des victimes et des
blessés de la guerre, tant au moyen de circulaires, que par la voie des journaux
et j’ai été heureux de constater que la presse, en général, témoigné la plus large
sympathie à la Serbie.

Un quotidien de la ville, „Le Matin“, qui a un très fort tirage et qui est
lu, non seulement à Anvers, mais dans toute la Belgique, a diverses reprises,
publié sous la plume de son Rédacteur en chef, Monsieur Ernest Henrion (Jean
Plock) des articles très élogieux pour le pays que j’ai l’honneur de représenter.

Je comte, aussitôt que le pays sera tout à fait réorganisé, travailler
fermement à amener de nouvelles et de pus grandes relations commerciales
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entre la Belgique et la Serbie, et dans ce but, mon consulat a déjà fondé une
Agence Commerciale Belge-Serbe, pour mettre en rapport les négociants et
industriels de Serbie et de Belgique.

Sous peu mon consulat fera paraître un rapport bimensuel, donnant sur
les produits serbes pouvant se vendre sur notre marché, les indications
nécessaires et publiera éventuellement les lettres et les demandes de relations
qui pourraient lui être adressés de Serbie.

Cette circulaire sera envoyée aux journaux, aux chambres de
commerce de Belgique et aux plus importants journaux paraissant en Serbie,
avec demande d’insertion. Je crois que ce mode de propagande produira ses
fruits et aura une grande utilité pour l’extension des relations commerciales
entre les deux pays.

Je crois, excellence, avoir fait tout mon devoir et avoir contribué, dans
la mesure du possible, au soulagement des victimes de la guerre du pays que
j’ai l’honneur de représenter depuis quatorze ans et j’espère que la nouvelle
organisation de mon consulat aura votre entière approbation.

Agréez, Excellence, l’assurance de ma très haute considération. 
Anvers le 27 Septembre 1913.

(АС, МИД, Посланство у Паризу, 1913, Ф- V, поверљива документа, бр.
док. 615)

3.

Извештај и препорука конзула Антоана Миленку Веснићу које

људе треба наградити због њиховог ангажмана у прикупљању

помоћи за Србију током Балканских ратова.

A son Excellence Monsieur M. R. Vesnitch
Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Serbie à Paris

Excellence,
J’ai l’honneur de vous confirmer ma dépêche n°615, datée de ce jour et

donnant un rapport détaille de ce qui a été fait par mon Consulat pendant la guerre
Serbo-Turque ; et conformément à votre honorée dépêche de 13 Juin dernier, je
me suis permis de joindre à la présente une liste des personnes qui se sont
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spécialement dévoués pour la cause serbe durant la dite guerre, en les recommandant
chaleureusement à votre haute bienveillance et à celle du gouvernement serbe.

La liste mentionne les titres de chacune d’elles.
Il me serait bien agréable, Excellence, si en dehors des récompenses

pour les cinq personnes mentionnées, vous pouviez bien me faire accorder une
douzaine de diplômes de la Croix Rouge de Serbie, afin de pouvoir récompenser
quelques personnes qui se sont également dévouées, soit par leur générosité,
soit par leur travail pour la cause serbe.

Je me permets de dire à votre Excellence que la Bulgarie a distribué
déjà, ici, une centaine de diplômes de la Croix Rouge de Bulgarie, avec insigne,
et comme la Serbie jouit d’une sympathie beaucoup plus grande que la Bulgarie,
je crois de mon devoir d’attirer votre attention sur le fait que la distribution de cas
diplômes attirerait au gouvernement serbe une sympathie bien plus grande encore
et qui se manifesterait par des rapports plus étroits entre le Belgique et la Serbie.

Si vous vouliez bien accueillir ma demande, je pourrais vous donner
les noms des personnes ayant mérité cette distinction.

Agréez, Excellence, l’assurance de ma très haute distinction.

LISTES DES PERSONNES QUI SE SONT SPECIALEMENT DEVOUEES
POUR LA CAUSE DURANT LA GUERRE DE LA SERBIE CONTRE LES
TURCS, QUI VIENT DE SE TERMINER, ET QUE LE CONSULAT ROYAL
DE SERBIE A ANVERS RECOMMANDE CHALEUREUSEMENT A LA
RECONNAISSANCE DU GOUVERNEMENT SERBE :
Monsieur E. de Rop, Rue du Régent, Anvers

Sujet belge, âgé de 39 ans, docteur en médicine.
Officier de l’ordre de Léopold, chevalier de la Légion d’honneur,

décoré de plusieurs ordres étrangers, titulaire de deux croix civiques belges
pour sévices rendus en temps d’épidémie.

Fait partie de la Croix Rouge de Belgique depuis 42 ans ; a été au service
de la France, durant la guerre de 1870-1871, comme médecin-chirurgien de la
Crois Rouge. Et depuis de nombreuses années président de la Croix Rouge de
Belgique, section à Anvers ; a été l’âme et la direction du service de la Croix
Rouge de Belgique, section à Anvers, durant la guerre des alliés contre les Turcs.

J’estime pouvoir recommander la personne ci-dessus pour la Croix de
Commandeur (troisième classe) de l’ordre de St. Sava.
Monsieur Albert de Mayer, 14 Rue du Jardin, Anvers

Sujet belge, âgé de 36 ans.
Président du cercle des ambulanciers de la Croix Rouge de Belgique, section

d’Anvers; titulaire de la croix civique pour services rendus en temps d’épidémie.
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Fait partie de la Croix Rouge depuis 1900. A assumé la charge, spécialement
durant la guerre des alliés contre les Turcs, de l’emballage et de l’expédition
des divers produits recueillis par les soins de la Croix-Rouge de Belgique,
section d’Anvers. A mis gratuitement à la disposition de cette institution ses
ateliers et hangars. A soigné personnellement et avec son propre personnel
l’emballage et les expéditions, afin d’éviter autant que possible les frais
généraux. Est allé personnellement, au mois de décembre dernier, en Serbie,
pour remettre sept caisses de pansements d’une valeur approximative de Fr
3.500, étant donné l’urgence qu’il y avait à secourir les blessés qui souffraient
du froid intense qui régnait à l’époque, les chemins de fer ne voulant pas
garantir l’expédition et la remise à destination dans un temps déterminé. C’est
à ses propres frais que le susnommé s’est rendu à Belgrade.

J’estime pouvoir recommander la personne ci-dessus pour la croix
d’Officier (quatrième classe) de l’ordre de St. Sava.
Monsieur Ernest Henrion, 13 Rue du Regent, Anvers

Sujet belge, âgé de 40 ans.
Président de la Section Anvers-Limbourg de l’Association de la Presse

Belge, Rédacteur en chef du journal „Le Matin“ d’Anvers.
A durant toute la durée de la guerre utilisé l’influence de son journal

pour défendre la cause serbe. A même utilisé l’influence de son journal pour
apaiser l’antagonisme de la presse d’opinion opposée. Ecrit au journal „Le Matin“
sous les pseudonymes de „Jean Plock“ et „Fox“. Les journaux ayant contenu un
article important en faveur de la Serbie ont change fois été envoyés à la Légation
de Serbie à Paris, ainsi qu’au Ministère des Affaires Etrangères à Belgrade.

J’estime pouvoir recommander la personne ci-dessus pour la croix d’Officier
(quatrième classe) de l’ordre de St. Sava.
Monsieur Emile van der Avoort, 52 Marche St. Jacques, Anvers

Sujet belge, âgé de 53, Notaire.
Chevalier de l’ordre de Léopold et titulaire de plusieurs ordres étrangers.
Président de plusieurs sociétés de bienfaisance; s’occupe activement de

bonnes œuvres et a été un grand propagateur pour la Croix-Rouge de Serbie
durant la guerre qui vient de se terminer.

J’estime pouvoir recommander la personne ci-dessus pour la croix
d’Officier (quatrième classe) de l’ordre de St. Sava.
Monsieur Georges Holemans, 43 Rue de l’Evêque, Anvers

Sujet belge, âgé de 27 ans; rentier.
Durant toute la durée de la guerre a mis tout son temps à la disposition

du Consulat de Serbie, pour expédier la volumineuse correspondance que le consulat
avait organisée pour recueillir des fonds. S’est chargé de l’encaissement de
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ceux-ci, pour lesquels le consulat aurait sinon du dépenser de fortes sommes,
qui, par ce fait, ont pu être économisées, ce qui a réduit les frais au strict minimum.

Je recommande tout spécialement cette personne et vous laisse
personnellement juge de lui faire octroyer par le gouvernement serbe la
récompense qu’il mérite.

J’estime cependant que la Croix de Chevalier (cinquième classe) de
l’ordre de St. Sava, a été bien méritée.

Anvers le 27 Septembre 1913.

(АС, МИД, Посланство у Паризу, 1913, Ф- V, поверљива документа, бр.
док. 616)
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Biljana Stojić

BELGIAN RED CROSS AID TO KINGDOM OF SERBIA 

DURING THE BALKAN WARS

Summary

During Balkan wars (1912-1913) International Committee of the Red
Cross in Geneva and its various sections around the world, have gathered a
variety of assistance for victims of the Balkan conflict. Collected aid was
shared equally through the International Agency for Information in Belgrade,
or through national section of the Red Cross and Red Crescent. In gathering
support in favor of Serbian victims great contribution made by the Belgian Red
Cross. In cooperation with the Belgian section of the Red Cross, the Honorary
Consul of the Kingdom of Serbia in Antwerp Gustave Antoine was pointed out
in collecting aid for Serbian victims. 

In this paper we prepared three reports Consul Antoine, which testify
about assistance that consulate collected between October 1912 to August
1913, in cooperation with a section of the Red Cross in Antwerp. Prepared
documents are part of the fund the Ministry of Foreign Affairs (Legation in
Paris), deposited in the Archives of Serbia.

Key words: Serbia, Balkan wars, Red Cross, Antwerp, Gustave Antoine,
Milenko Vesnić. 

Чланак примљен: 10. 05. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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Божица МЛАДЕНОВИЋ
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Департман за историју
Ниш

Милић J. МИЛИЋЕВИЋ
Историјски институт
Београд

О БОРАВКУ СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА КРФУ 1916. ГОДИНЕ*

Апстракт: Приредили смо за штампу два новинска чланка из пера
грчког посланика Теодора Велианитиса, објављена априла 1916. у „Великој Србији“.
Првобитно, ови чланци су били објављени у листу „Атина“, одакле их је уре -
дништво српског листа преузело и објавило у целини, учинивши их тако доступним
и српским читаоцима. Оба новинска чланка посвећена су српској војсци и њеном
бoравку на Крфу у пролеће 1916. године. 

Кључне речи: српска војска, 1916, Крф, Теодор Велианитис.

Порази аустроугарске војске на Церу и Колубари приморали су
немачку Врховну команду да заповедништво у борби против Србије
преузме у своје руке. У том циљу је почетком септембра 1915. у Плесу
потписана војна конвенција којом је предвиђена заједничка офанзива
немачких, аустроугарских и бугарских трупа са задатком да се окружи и
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уништи српска војска, како би се овладало правцем Београд – Ниш – Софија
– Цариград, односно извршило спајање са савезничком Турском. За
команданта коалиције одређен је немачки фелдмаршал Аугуст фон Макензен
(1849-1945), већ прослављени командант на источном фронту, у чувеној
офанзиви код Горлица.

Немачке и аустроугарске трупе започеле су офанзиву 6. октобра
(по новом календару), форсирајући са севера Саву и Дунав. Неколико дана
касније, у ноћи 13/14. октобра и бугарска Прва и Друга Армија започеле
су напад са југа, на целокупном граничном фронту од Дунава до
Дојранског језера.1

Упркос снажном отпору српске војске, трупе Немачке и Аустро-
Угарске ушле су 9. октобра у српску престоницу. Српска војска повлачила
се током октобра и новембра према југу. Процењујући ситуацију, Врховна
команда српске војске наредила је 24. новембра да се војска повуче преко
Црне Горе и северне Албаније на обалу Јадранског мора. 

Према плану, а с обзиром на тренутни распоред јединица, повла -
чење је предвиђено у три правца, односно групе. Северна група: Друга и
Трећа Армија, трупе Одбране Београда и Прва Армија као заштитница
требало је да одступа правцем : Пећ – Андријевица – Подгорица, за
Скадар. Средња група којој је припадала Врховна команда, трупе Нових
области и Моравска дивизија другог позива ишле би линијом Ђаковица –
Везиров мост и Призрен – Љум кула ка Скадру и Љешу. Јужна група у
саставу: Тимочка дивизија, Коњичка дивизија, Албански, Тетовски и
Вардарски одред повлачила би се делом од Призрена преко Пишкопеје ка
Дебру, а делом снага, са заузећем Гостивара и Прилепа, преко Дебра и
Струге ка Елбасану, а одавде ка Драчу и Валони.2

Српска војска је са јадранске обале савезничким бродовима
транспортована на острво Крф. Уследио је опоравак војника и првих дана
априла српска војска била је спремна да изађе на фронт. Превожење
српске војске на Солунски фронт, у организацији француске флоте,
започело је 12. априла, а завршено крајем маја 1916. године.

Први број „Великe Србијe“ чије чланке овде доносимо, објављен
је у Солуну 8. априла 1916. године.3 Лист се могао наћи у продаји свакога
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1 Група аутора, Први светски рат. Србија и Црна Гора, књ. 1, Београд 1975, 175-
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2 Исто, 223-232.
3 Дневник Велика Србија један је од три листа потпуно идентичног назива. Овај
о коме овде говоримо, излазио је током 1916-1918., под покровитељством српског
конзулата у Солуну. На месту његовог директора налазио се Алекса Јовановић,



дана после подне. Уредништво овог дневног листа обратило се читаоцима
у уводнику: „Молимо читаоце да имају у виду, да је издавање новина на
српском језику у Солуну скопчано с огромним тешкоћама. Ми се надамо,
да ћемо у најкраћем времену располагати одабранијим техничким материјалом.
Нарочито је тешко било сложити први број, који и нама служи као проба.“4

На страницама ових новина нашло се мноштво тада актуелних тема. 
Текстови под називом Слике са Крфа и Срби на Крфу, објављени у

седмом и осмом броју “Велике Србије“, дело су грчког посланика Теодора
Велианитиса.5 Првобитно, текстови су били су објављени у грчком листу
„Атина“ 6. и 7. априла, одакле их је десетак дана касније уредни штво „Велике
Србије“ преузело и објавило у свом листу, учинивши их тако доступним и
српским читаоцима.

Прва од две централне теме Велианитисових написа, заступљена у
оба ова новинска чланка, посвећена је управо српској војсци и њеном боравку
на Крфу, у пролеће 1916. Тон његовог излагања одаје несумњиво дивљење
како физичкој издржљивости до доласка, тако и испољеним моралним
квалитетима током боравка на острву. Аутор пореди Србе и са својим
саплеменицима наглашавајући да су управо ова два племена, за разлику од
Бугара „била авангарда у борби која је препородила хришћански Исток“. 

Друга Велианитисова тема, са становишта историјског извора,
много је значајнија јер описује изглед Крфа под притиском огромног броја
српских војника. Утростручење броја становника, након доласка више од
130.000 војника, како он наводи, створило је силне проблеме почевши од
оних смештајних. На то се надовезао још већи проблем исхране пошто
су српске трупе куповином исцрпеле све резерве хране, доводећи локално
становништво практично на руб глади. На другој страни пак,
предузимљив дух грчког становништва довео је истовремено и до силног
богаћења, пошто је са доласком српских трупа притекло и знатно свежег
новца чиме је отворена могућност за обављање низа шпекулативних послова.
У опису овог стања, Велианитисови наводи, заиста су више него драгоцени. 
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док је дужност уредника обављао М. Тавуларић. Лист је доносио вести из земље и
света, као и са фронтова, а објављивао је и преписку избеглица и њихових породица
у отаџбини. Уз ово, лист је доносио и књижевне прилоге, попут дела Иве Ћипика,
Младена Ст. Ђуричића и других. Након рата, лист је, под називом Стара Србија,
наставио излажење у Скопљу све до 1928. године. В. Ј. Д. Митровић, Грађа за
историју и библиографију српске периодике до 1920. године, Београд, 1984, стр. 19. 
4 Велика Србија, Читаоцима, бр.1, 8. април 1916, 1.
5 Теодор Велианитис, рођен 1863. у Пиреју, умро 1934. у Атини. За време Првог
светског рата посланик у грчкој скупштини.



Слике са Крфа, Теод. Велианитис 6

„На Крф је наишло седам Фараонових рана ових последњих
месеци због врло убрзаног преноса српских трупа, које су се у опасности
налазиле. Трупе су пренете раније но што су предузете потребне мере за
обезбеђење идиличног острва од последица кантоновања војске, која је
претрпела страховите муке у своме одступању ка албанској обали.
Истину, рећи, губитке велике од куршума и граната аустро-немачких и
бугарских није та војска претрпела. Нити су корпуси отсечени нити
многобројни људи заробљени, да би парализовали везу и јединство војске.

Официри и војници спасени су, изгубили су само артиљерију и
комору своју. То им је много отежавало тактичко повлачење, али није довело
до расула армије, које су у поретку прешле целу Албанију, борећи се без
престанка. Земља ова и сувише је сиротна и неспособна да и за један дан
да хране за тако многобројну војску. Албанија је остала у свом протогоном
стању. Три културе преко ње су прешле: стара јелинска, римска и ви -
зантијска, али све три нису ублажиле обичаје нити ишта оставиле од свог
финог духа, који оцртава грчко-латинско племе у та три периода.

Неродност земљишта, недостатак средстава, тешкоћа у комуника -
цијама довеле су у страшан положај српску војску. Глад јој је црпела
снагу, болести су је десетковале. Не знам колико је хиљада тих храбрих
људи оставило своје кости у ономе страшном маршу, али је војска у
целини показала надчовечанску издржљивост и једну компактност и
дисциплину, коју нису показале ни војске великих војничких држава у
сличним приликама. Верујући у судбину, као што то Срби чине, и
навикнути кроз векове на такве доживљаје, нити су се збунили нити
кураж изгубили. Стигли су на Јадранске обале изнурени телесно, премо -
рени зацело, у ритама, без обуће, са поцепаним униформама и свима
знацима неописаних патњи, које потсећају на одступање Наполеона од
Москве, али су стигли са пуном душевном храброшћу и убеђењем да
поред њих спасених није изгубљена отаџбина њихова непријатељским
упадом, већ да ће заостали борци ускоро постати осветници и ослобо -
диоци земље прадедовске.

—
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Г. Гастон де Мезиер, који је пратио српску војску у њеном
чувеном одступању, са неприкривеним дивљењем говорио ми је о тим
људима. Чинила је на њега силан утисак дисциплина и храброст њихова
по заузећу отаџбине њихове. Када су стигли, причао ми је, на обалу где су
имали бити укрцани на бродове за Крф, били су мирни и хладнокрвни
као да се није до краја одиграла сва ова трагедија у Србији, која је по
упаду Германаца, Аустријанаца и Бугара одиграта на српском земљишту.
Ништа нису знали о судби вароши, села, деце своје и милих својих. О
судби њиховој могли су у осталом бити сигурни, нарочито после упада
Бугара. Доцније се могло дознати да су им домови и имања опљачкана, а
нејака деца умирала од глади у тренутку, кад су незграпни померански
војници јели млеко и хлеб ових несретних створења. Такву судбу својих
на дому предвиђали су они, и још гору претпостављали тамо где су
Бугари прошли. Али нису подлегли неизмерном болу нити их је туга
смрвила. Остали су апатични, не дајући израза болу пред пропашћу, али
су им у души тињали осећаји мржње и освете.

Осећаји ови излили су се изненада у песми једној. Српско племе
све несреће своје, све болове своје испољава у песмама. Неизоставни
музички орган српског народа појавио се и у овој прилици и једне ноћи,
као што ми причаше стари француски морнар, одјекнули су звуци гусле и
мало после заталасала се ваздухом меланхолична арија. Војници су у хору
певали неумрлу српску песму „Бој на Косову“, спевану пре много векова
од непознатог брђанина трубадура, када је опет Србија преживела била
сличне дане најезда и пропасти, а деца њена прибегла у горе и дубраве и
одатле наставила кроз дуги низ година бескрајну борбу са освајачем.

Ништа лепше и ништа тужније није видео стари морнар од те слике
тих војника који су укрцани на бродове што их имају однети далеко од
отаџбине њихове оплакивали судбу њену, али уједно прорицали да имају
наду, пошто зрна непријатељска нису саломила мишице њихове, да ће једног
дана забости бајонете своје у срце непријатеља који су им погазили земљу
прадедовску. Национални живот Србије такав је. Од смрти свога Цара
Лазара ово племе није престало да се бори. У дугој пак ратничкој својој
историји не једном, не два пут понизило је многобројније своје непријатеље.
Тврдо верују да ће им се дати прилика да их понизе још једном.

Према српском племену гајим нарочиту љубав. Не зато што су и
они као и ми претрпели исте јаде од истога освајача, већ зато што и они
као и ми нису престали да се за све време робовања боре за своју слободу.
И Бугари су такође потпали под јарам, али за четири стотине година нису
дали знаке живота. И када је почетком прошлог века пламен обухватио
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Исток, они су и даље остали робови, без и једног геста да свој јарам збаце.
Нису поделили доживљаје Балканских народа, нису ништа учинили за
своје ослобођење.

Срби са Грцима били су авангарда у борби која је препородила
хришћански Исток.

Када сам половином фебруара стигао на Крф да ступим у изборну
борбу, Французи су завршавали били пренос српских трупа. Говорили су
ми да је слика тих војника чинила болан утисак. Многодневна глад
изнурила је људе и коње толико да су изгледали као сенке. Умирање од
изнурености је било велико. Природно, поцепани су били, и та споља -
шњост појачавала је бедност слике. Међутим, кад сам ја стигао на Крф,
није било ни трага од те слике међу оним хиљадама војника, улогорених
од Коракиане до Мораитика. Као на позоришним даскама, тако се и у
стварности све изменило и претстављало слику, која ни најмање идеје
није давала о патњама оног јединственог одступања преко дивљих
албанских планина.

Блага клима острва, где на сваком кораку поново оживљава
Хомерова поезија, ванредно је утицала на ове људе. Само, убрзани пренос
толике војске исцрпео је храну локалне потрошње и испразнио пијацу од
свих намирница. По нужди, настао је недостатак у храни и глад је
закуцала на врата домородаца.

Срби су првих дана одлично храњени депозитима хране на Крфу.
Повратили су снагу и здравље, и крупна тела тих људи, лепих у сваком
погледу, показала су се у својој мушкој лепоти. Зацело ништа нису узели
силом, ништа отели ни реквирирали. Све су набавили плаћајући дупло,
тродупло па често и четвородупло од обичне цене тих артикала. Али то не
мења ствар, хране је било све мање на пијаци, и ми смо почели да гладујемо
не налазећи више ни за какве паре ни литру меса. Било је дана када је
становништво Крфа падало у очајање. Престао је сваки други разговор и само
се о глади говорило. Наћи неколико јаја сматрало се за ретку срећу, а која литра
бакалара за јело неоцењивог раскоша. Било је породица које су живеле о хлебу
и чају. Када сам прекјуче описивао то стање једноме од чланова Владе да би
га убедио да дозволи увоз стоке из Епира на изгладнело острво, учинило ми
се да није потпуно схватио стање у коме се сада Крф налази. Предана потпуно
великим спољашњим питањима, Влада тек сада дознаје у пуном обиму стање
Крфа и покушава да га лечи. Али слике које претставља данашњи положај
Крфа неизбројне су и не дају се исцрпети у једном фељтону“.7

Божица Младеновић, Милић Ј. Милићевић

548

7 Следи податак да је текст преузет из листа „Атине“ од 6. априла 1916. године.



Срби на Крфу, Теод./ор/ Велианитис8

„Писао сам вам јуче о хитњи са којом су српске трупе пренесене
на Крф. Изгледа да је Француска тражила да буду пренете у Италију. Тамо
би била лакша реорганизација и снабдевање војске: уз то и климат је
ванредно подесан за поправку здравља војника, изнурених од патњи и
глади. Али је Италија одрекла, те је Крф преко воље морао утростручити
своје становништво. Број добеглица био је у несразмери са његовим
простором и сретствима, тако да су становници Крфа од првог дана имали
да сносе све незгоде и недостатке, који су неизбежни у таквим приликама.

Настала је после друга мука. Закупљене су све гостионице варошке,
исто тако и куће, по цену фантастичну за Крф. Странац, који би у варош
стигао, није могао наћи ни мишју рупу да се настани. Само пријатељском
гостопримству имало се прибећи ако се није хтело остати на улици.
Међутим, храна и друге животне намирнице ишчезле су, а ако је што
спорадично и пристизало, попело се до недостижних цена. Водила се
читава битка да се добије литра меса. Јаја се продавала по 30 лепта комад
а поморанџе, дивне поморанџе Крфа, које је раније могао човек наћи 20
лепта туце, приликом мога доласка на Крф цењене су по 40 лепта комад,
па и са овом ценом тешко их је било добити.

Ни сточарство, ни земљоделство, па чак ни море није могло ништа
дати за исхрану становништва. Рибу нико није хтео окусити. Разнео се био
глас да се рибе хране лешевима српских војника, који су умирали од колере
и пегавог тифуса и бацани у море, те је сваки волео умрети од глади него
јести рибу на тај начин угојену. Глад је дакле завладала и сви су о њој
говорили, у осталом, била им је и на лицима исписана. Опседнуте вароши
обилније су храњене но што се Крф данас храни. И док су становници
Крфа гладовали у буквалном смислу речи, па и данас гладују, Француска
је нашла начина да добегле на Крф Србе храни у сваком изобиљу.

Бродови су стизали сваког часа у пристаниште Крфа, вукући са
четири стране света волове у закланом и смрзнутом стању. Са брзином на
позоришној бини претворене су обале острва у неизбројна стоваришта,
само су стоваришта и пијаце локалне потрошње остала и даље празна и
дала нам да осетимо жацкање глади, док се десетине милиона приливало
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на острво. Збиља, никад судба није била толико иронична према људима
колико је то била према онима на Крфу, који су се богатили гладујући и
свачега лишени.

—

Логоровање толике војске изменило је, природно, и локалне
обичаје и развило жељу за брзим богаћењем. Велики број становника
одао се трговачким предузећима. На брзу руку отворене су радње и све се
претворило у мењаче, трговце и амбулантне продавце. Људи, па чак и
деца, дали су се на посао чудне једне торбарске трговине обилазећи разне
логоре војске и продавајући сваковрсне ствари. На тај начин развила се
ситна трговина у огромним размерама; која доноси обилат ћар много -
бројним грађанима.

За време избора, по нужди и покрај свег страха од колере,
свакодневно сам виђао већину од њих и слушао карактеристичне анегдоте
о добити, коју је доносила та ситна трговина. Један мој суграђанин почео
је посао само са три стодинарке, а већ после два месеца стекао је капитал
од преко 10.000 драхми. Други један, само од новчане разлике, зарадио је
још и више. У почетку папирни и сребрни српски динар ценио се 38
лепта, али после месец дана пео се постепено и коштао 93 лепта.9 Који су
се били снабдели њима, а њих је било без броја, продали су их и стекли
огромну добит. Видео сам децу од 15 година која су постала мењачи, и са
лакоћом коју има Грк за изучавање страних језика, могла су та деца већ
после првог месеца да се прилично споразумевају на српском језику.

С друге стране, Срби су били пуни новца. Сваки је војник донео
коју хиљаду динара и траћио их са неком грозничавом манијом. Кафане,
посластичарнице, крчме, пиваре, сва места за провођење, која су у
осталом врло ретка на Крфу, била су пуна Срба од јутра па до мркла
мрака. Како пак Срби преко мере воле слаткише, јели су по шест, седам
и осам таквих за време једне седељке. Да ли их је многодневна глад, коју
су препатили, начинила такве страшне „слаткоједе“ или је то у навици
Срба? Не знам, али се томе чудио цео свет на Крфу, а највише посла -
стичари који нису стизали да спреме довољно слаткиша и подмире српско
гурманство.
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—

Међу толиким врлинама српског народа треба истаћи његове две
велике врлине: хришћанство и морално његово васпитање. Те врлине
испољавају се не само у званичном раду, но и у обичајима и навикама
његовог свакодневног живота. Крф је преплавило 130.000 војника.10 У
вароши, по домовима грађана, смештено је пет хиљада људи. Чујте, дакле,
господо, за читава три месеца нико није учинио никакву самовољу,
никакво насиље, никакав неумесан поступак, никакво неморално дело.
Једно јаје нису појели а да га скупо не плате, нису попили једну чашу
пива а да не плате одговарајућу вредност. Ниједну жену нису дирнули
нити су направили какав пачариз у вароши, као што то воле други да раде.
Јесу ли то били окорели ратници који су изашли из страховите борбе, или
младе девојке неког пансионата које су изашле у шетњу са својим
учитељицама? Ово њихово морално васпитање, изгледа, произилази из
чистих обичаја њихове земље, и поштовања које улива дубоки верски
осећај, а којим је препуњена душа српског народа. Поштовање према
жени неограничено је, и апсолутно немају опроштаја за увреду жене. Када
је деди данашњег Краља Србије, чувеноме Карађорђу, предстао један
прост грађанин и пожалио се да му је брат силовао ћерку, тај владар
нашао је за право да осуди на смрт свога брата и да га после не помилује,
налазећи да би се то косило са општим осећајима народа, по коме се
увреда и одузимање части жене сматрали за светотатство.

Такве врлине не могу се похвалити да имају многе војске нај -
културнијих држава у Европи.

Нико није видео српске војнике пијане да праве ларму по улицама
Крфа. У том погледу српска војска чини најлепши утисак на Крфу, који је
међутим некада био сведок другим жалосним призорима, а чији су јунаци
били војници држава које данас држе скиптре светске културе“.
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ON SERBIAN ARMY SOJOURN IN CORFU IN THE YEAR 1916

Summary

In April 1916, Greek deputy Theodore Velianitis has published two
newspaper articles in the magazine “ Athens” where he described the sojourn
of Serbian army on the Greek island of Corfu during spring of the year 1916.
Editorship of the Serbian magazine “Great Serbia”, which was published in
Thessaloniki, took over and republished these two articles as a whole and made
them available to Serbian readers. In the articles titled “Pictures from Corfu”
and “Serbs in Corfu” two central themes can be distinguished: the Serbian
army and its sojourn in Corfu in spring 1916 and the layout of the Greek island
of Corfu under the pressure of an enormous number of Serbian soldiers.

Tone of the Theodore Velianitis’ exposure reveals his admiration for
the physical endurance of the Serbian army until their arrival in Corfu and their
moral qualities they expressed during their sojourn on the island. He stated that
the population of Corfu has tripled, after the arrival of more than 130,000
soldiers of the Serbian army. This has caused many problem in different areas,
like housing and nourishment.By purchasing food, Serbian troops have
exhausted  all food reserves and have led local residents to the brink of
starvation. On the other hand, this have led to the futher enrichment of
enterprising part of the Greek population.Velianitis’ statements and description
of these conditions are precious.
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КАЗИВАЊА РАДОША НИКОЛИЋА 

О ТОПЛИЧКОМ УСТАНКУ*

Апстракт: Приредили смо за штампу казивања Радоша Николића,
учесника Топличког устанка 1917. године. Казивања су настала 50-ак година
касније и сачувана су у Народном музеју Топлице у Прокупљу. Сећања Радоша
Николића на устанак су драгоцена јер садрже податке који на реалан и истинит
начин говоре о овом значајном догађају у историји Србије у Првом светском рату. 

Кључне речи: Радош Николић, Топлички устанак, Србија, Први светски
рат, казивања.

Почетком октобра 1915. године армије Централних сила поново су
напале Краљевину Србију. У рат се укључила и Бугарска. Српска војска
се, упркос храбром отпору, повлачила према југу. Процењујући ситуацију,
Врховна команда наредила је 24. новембра да се војска повуче преко Црне
Горе и северне Албаније на обалу Јадранског мора. Одатле су савезни -
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чким бродовима транспортовани на острво Крф. Уследио је опоравак
војника и почетком априла српска војска је била спремна  да изађе на
Солунски фронт.

У вези са планираном офанзивом армија Антанте, српска Врховна
команда упутила је, крајем септембра 1916. године, Косту Миловановића
Пећанца, резервног пешадијског поручника и ранијег четничког војводу,
авионом у Топлицу, са задатком да створи тајну организацију отпора.
Пећанцу је наредбом забрањено да поведе оружану борбу док српска и
савезничка војска не пробију Солунски фронт и стигну до Скопља.
Емисар Врховне команде затекао је у Србији тешку ситуацију. Окупатор
је спроводио денационализаторску политику, безобзирну пљачку, рекви -
зицију и одводио становништво у интернацију. Због свега тога избио је
преурањен устанак, настао из незадовољства народа.1

Непосредан повод била је најављена регрутација српског
становни штва за бугарску војску. Први сукоби, око 20. фебруара 1917.
године, били су управо између избеглих војних обвезника и бугарских
потера. Из тога се изродио устанак, једини на територији окупираној
војском Централних сила. Трајао је око месец дана, у фебруару и марту
1917. године. Обухватио је територију Топлице, Јабланице, Јастрепца и
Копаоника. Ослобођени су градови Куршумлија, Лебане, Прокупље и
Блаце. Бројно и технички надмоћнији, окупатори су угушили устанак и
сурово се обрачунали са устаницима и становништвом. По подацима
Анкетне комисије, у казненој експедицији настрадало је око 20.000 људи
и попаљено је 50.000 кућа. Герилске чете повукле су се у планине и
наставиле отпор до краја рата.2

У Архиву Војноисторијског института у Београду чувају се
документи о Топличком устанку.3 Већина докумената је објављена.
Предност у критичком издавању имали су извори првог реда - преписка
војвода и четовођа, наредбе предводника српске гериле Косте Пећанца,
акти преког четничког суда, спискови одреда и чета.4 Потом су на ред
дошли и извори другог реда, настали као резултат рада две комисије. Прва
група је из 1919. године и чини је документација Анкетног одбора, који
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је утврђивао узроке и „кривце“ за избијање устанка. Друга група је из
1933. године. Тада је Историјско одељење Ђенералштаба југословенске
војске спровело обимну акцију ради утврђивања битних чињеница о овом
историјском догађају ради проучавања српског герилског покрета. Тако су
сачувана сећања познатих четовођа и устаника.5

После Другог светског рата опало је интересовање за проучавање
„јединог устанка иза фронтова“. И тада су, ипак, постојали људи који су
интервјуисали учеснике и савременике Топличког устанка. Један од њих
је био и бивши директор Народног музеја Топлице у Прокупљу Драгољуб
Х. Поповић. Он је разговарао са људима који су били учесници устанка
или су га запамтили и забележио њихова казивања. Од тога је настала
поприлична количина грађе, која се чува у музеју. 

Драгољуб Поповић је, између осталих, разговарао и са Радошем
Николићем, који је био познат по надимку Црногорац. Николић је био
предратни председник општине у селу Горња Драгуша и уживао је велико
поштовање и углед становништва. Он је, такође, имао важну улогу у
стварању тајног покрет отпора. Четнички војвода Коста Пећанац је врло
брзо по доласку у Топлицу уприличио сусрет са  Радошем Николићем.
Николић је био човек коме је војвода Пећанац  безрезервно веровао. Задатак
Радоша Николића се више сводио на одржавање везе са четницима и пома -
гање у снабдевању основним животним намирницама. Тек у устанку
Николић се латио оружја и био учесник борбе за ослобођење Блаца. Због
тога је и постао жртва окупатора. Наиме, бугарска војна власт га је
интернирала у логор Стара Загора у Бугарској, где је остао до краја рата.    

Радош Николић је на интересантан начин а сажето испричао
битне догађаје које је преживео пре 50 година. Хронолошким редом
приказао је шта се дешавало од доласка Косте Пећанца до угушења
устанка. Занимљиво је да се осврнуо на све битне моменте у овом
историјском догађају за време окупације Србије у Првом светском рату. 

У казивању Радоша Николића наилазимо на занимљиве и тачне
податке о предводницима српског покрета отпора, Кости Пећанцу и Кости
Војиновићу. Већ је позната чињеница да су се Пећанац и Војиновић у
многим стварима слагали, али да су међу њима постојала и бројна
неслагања. У расправама су долазили до тренутака када су један на другог
потезали оружје. Николић је у својој причи то још једном потврдио: челни
људи српског покрета отпора нису имали усаглашене статове по многим
питањима, и то је један од разлога пропасти устанка. У казивањима
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5 Топлички устанак 1917, прир. Б. Младеновић, Београд 2007.



наилазимо на лепе описе из свакодневног живота у рату. Такође је говорио
о зборовима четника и народа, о прослави Божића 1916. године, начину
одржавања веза између четника и становништва... 

Радош Николић је реално и истинито казивао о догађајима и на
непристрасан начин одсликао  и приказао људе који су доносили важне
одлуке и  тачно уочио узроке који су довели до пропасти устанка. У томе
је и највећа вредност овог документа. 

Сећања Радоша Николића на Топлички устанак

Године 1914. био сам председник у Г./орњој/ Коњуши6 до окупације.
У то време је и Коста Пећанац био председник у Куршумлији.7

Одатле почињу наша познанства јер смо били колеге-председници. Негде
у септембру месецу 1916. године, отишао сам на парастос. Ту ме пронађе
један лепо обучен, дотеран, висок и леп човек, приђе и даде ми цедуљу.
То је била порука од Косте Пећанца.8 Он ми је писао: „Драги пријатељу,
вечерас ти долазим по девојку. Доводим ти 32 /тридесет и два/ свата. Позови
све пријатеље и непријатеље. Спреми вечеру и остало. По могућству ми
пошаљи путовођу. Твој пријатељ Косанчић“.9

Са доспелим човеком пођем у сусрет до Лазаревца.10 Ту, у шумарку
затекнем десетину четника али Пећанца међу њима нема. Али тек што
почесмо разговор на месечини се указа поворка људи а међу њима и
снажни и високи Коста. Био је лепо обучен. Официрска униформа на
њему као саливена. А он прав, здрав, па милина једна видети га. Одмах
се загрлисмо и изљубисмо. Питасмо се за наше породице. Били смо сви
радосни. Четници око нас се смешкају и радосни су и они јер им Коста рече
да ћемо бити гости Радоша Црногорца. Богами сам их лепо и  угостио.
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6 Горња Коњуша је село у близини Блаца.
7 Коста Пећанац није био пре Првог светског рата председник општине у
Куршумлији.
8 Коста Миловановић Пећанац (Дечани 1878 – Сокобања 1944) српски четник.
Четовао на подручју Македоније, тада делу Турског царства (1904-1912), учесник
балканских и Првог и Другог светског рата. Септембра 1916. године по наредби
Оперативног одељења српске Врховне команде дошао у Топлички округ са
задатком да створи четничку организацију која би напала непријатеља по пробоју
Солунског фронта. У Топличком устанку и герили командант Централног одреда.
9 Надимак Косте Миловановића.
10 Село у околини Блаца.



Повео сам их све мојој кући. Вечера је била богата. Народ се
скупио нешто по позиву а нешто и из радозналости тек било је скоро цело
село дошло до моје куће. Одмах је наредио да се стража постави.

У селу је била једна десетина Бугара. То су били неки мирни људи,
бар за оно време. Само су јели, пили и спавали. Никога нису узнемиравали.
Кроз разговор за време вечере Коста ми рече да је дошао са Солунског
фронта. Рече ми да је Дуњић рањен и да му је дао сто динара. Има на
фронту пуно наших који су добри бомбаши – и то ми рече. Затим је устао,
промешкољио се и командовао: „Капе доле!“ и одржао кратак говор:
„Драга браћо! Дошао сам са фронта, послала ме Врховна команда и краљ
Петар.“ Народ је повикао у глас: „Живео! Живео краљ Петар!“ Пећанац је
наставио: „Немојте се тужакати и подметати један другоме јер, ко буде
тако поступао, запалићу му кућу и све. Ја имам везу са нашом ратном
командом. И, кад дође време подићи ћемо устанак. За то време, пушке и
муницију чувајте и добро сакривајте све што је потребно за устанак.
Припрема нека буде у највећој тајности. Бугарима морате давати све што
траже. Немојте се противити јер ће вас батинати и од вас направити
богаље. Мени требају здрави људи и ви такви морате остати. Живео наш
будући устанак! Живела Врховна команда! Живео краљ Петар!“

Тако је Коста Пећанац свој први ватрени говор одржао ту пред
многобројним родољубима који су касније пошли у бој и који се никада
више нису вратили својим кућама и својим породицама.

Ево неколико имена којих се сећам : Зарија Чорбић из Попове,
Илија Лекић из Алабане, Јован Дуњић из Горње Драгуше, Милојко Ђукић
из Г./орње/ Драгуше, Вучко Пантић из Лазаревца11, Јеротије Ђенадић из
Врбовца12, Бранко Јаћовић из Тулара, Милорад Тубић из Сувог Дола,
Миша Башић из Блаца, Петар Барић13 из Пребрезе и други којих /којима?/
се не могу сетити имена или презимена.

Главно састајалиште је било у шуми Шиљомане у Луковској
колиби и у Лекићском забрану. Ово је било место за везу са народом.
Народ је овде доносио храну, одећу, обућу и ту је увек био неко од четника
за везу јер им је требало доставити какав извештај или пак нешто друго.

Уочи Божића 1916. године Коста Пећанац је послао курира из
Лекићевог забрана. Пођем са њим а кад тамо а оно сијасет четника а са
Костом седи још један лепо обучен човек у отменом оделу. Приђем одмах
Кости Пећанцу, честитам му Божић и изљубисмо се. Он ме тада представи
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11 Вучко Пантић је преживео Први светски рат.
12 Јеротије Ђенадић је преживео Први светски рат.
13 Петар се презивао Бараћ.



Кости Војиновићу14 те се и са њим изљубих. Ту мало поразговарасмо о
које чему а онда се заложисмо онако по обичају. То је био мој први сусрет
са Костом Војиновићем. Одатле кренусмо у село. Вечеру сам им обезбедио
код Дуњића. Испекли смо на ражњу једно теле. Кад смо се добро заложили
– најели и попили коју више разлеже се дивна комитска песма:

„Кад Српска труба затруби
Коста Пећанац нареди

Спремте се спремте четници
Силна ће борба да буде...“

После борбене песме почеше богами и оне друге као:
„Снег и киша шибају ме по вас цели дан

Крчмарице отвори ми твој прелепи стан...“
Кад је избио устанак, нешто због слабе организације, слабог

наоружања, нисмо имали никакве коморе нити пак болнице за рањене, и
многи други чиниоци су утицали на то да нас Бугари, Немци и други за
кратко време разбише а ми /смо/ побегли куд који. Коста Пећанац је међу
првима нашао неко добро склониште и сакрио се. Међутим, Коста Војиновић
и још неки његови борци остали су му верни док су могли и имали снаге да
се боре а онда су гинули или пак под најтежим мукама умирали муче -
ничком смрћу коју су непријатељи могли измислити за тако заробљене,
рањене, изгладнеле и изнурене борце Косте Војиновића. Војиновић се
срчано борио, свака му част, такав је остао све до своје погибије.

Сећам се једне препирке између Пећанца и Војиновића. Коста
Пећанац је тражио неке паре које је Војиновић заробио. Но, познавајући га
као среброљупца Војиновић му не хтеде дати ни пару. Ту су се не баш мало
посвађали, повукоше и пиштоље. Војиновић га је хтео убити. /Пећанац/
Није веровао да је Војиновић све то потрошио. Тада му Војиновић изнесе
једну књигу где је све педантно вођено где је и зашта све трошио тај новац.
Пећанац се згрануо и извинуо. Војиновић је куповао од Шиптара оружје и
муницију. Плаћао је народу за исхрану своје чете, тако да се нико није могао
пожалити на њега. Често је кажњавао издајице. Према њима је био
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14 Коста Војиновић Косовац (Смедерево 1891 - Гргуре 1917) српски четник.
Школовао се у Београду и Бечу, где је завршио Трговачку академију. Војни рок
одслужио 1911/1912. у 7. кадровском пуку у Београду. Учествовао у Првом
балканском и Првом светском рату. Добио чин потпоручника. Рањен у бици на
Косову пољу и остао код свога оца Јована у Косовској Митровици. Први започео
са стварањем организације покрета отпора. Јуна 1916. у Лепосавићу окупио
групу бораца, језгро будућег одреда. У Топличком устанку командант Ибарско-
копаоничког одреда.



немилосрдан. То је и стекло велику популарност код народа. Био је диван
говорник и одличан борац. Не само да је умео да командује већ је својим
примером доказивао како се треба борити и уништавати непријатеља.
Према заробљеним непријатељима поступао је војнички.

Војиновић ми се веома допао. Једном приликом ми показа једно
писмо где га Немци15 позивају на предају. Осмехнуо се и шта је могао
друго да каже. Само је проговорио: „Чудни људи, шта ли им се чини“.

Сећам се да је поп Мита из Барбатовца16, Милан Марковић из
Г./орње/ Драгуше и Башић Миливоје из М./але/ Драгуше, похватани и
интернирани за Бугарску. Отуда су побегли. Право су дошли у четнике
ни један дан нису остали код својих кућа.

И мене су ухватили. Интернирали су ме за Бугарску јула 1917.
године. Био сам у логору Стара Загора. Сећам се још неких имена: Сима
Ђоровић из Кончића, Петар Проловић из Г./орње/ Бреснице, Љубинко
Букумировић из Прокупља, Бранко, Ранко и Воја Јовановић из Гргура.

Сећам се да је Војиновић био у Лазаревцу са неколико својих
највернијих другова. Бугари су за њима ишли све по трагу. Војиновић је
на једној нози носио опанак а на другој чизму17. Лавовски се борио а тако
и погинуо. Бугари су га изложили у Куршумлији. Народ је долазио да га
види и да му се диви. Бугарски официри су га поздрављали на одру.
Враћен је за Гргуре и тамо сахрањен. 
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15 Вероватно се ради о припадницима аустроугарских трупа.
16 Димитрије Димитријевић (Ђаковица 1881 - Ниш 1917), српски свештеник и
четник. У Призрену је завршио Богословију 1898. Од 1900. прешао у Србију и као
свештеник и учитељ службовао у пограничним крајевима према Турској. У Првом
балканском рату добровољац, касније редован војник. Познат по надимцима поп
Мита и Мита комита. У јесен 1915. остао у Србији на захтев нишког владике
Доситеја да свештеници буду са својим народом. Интерниран у логор Стара Загора
у Бугарској, одакле је побегао. У устанку организатор и начелник штаба
Јабланичког одреда. Крајем јула 1917. кренуо са још шесторицом добровољаца, да
однесу писмо војводе Косте Војиновића српској Врховној команди. У сукобу са
бугарском војском крајем августа 1917. Рањен, заробљен и затворен у нишку
тврђаву. Не зна се да ли је подлегао ранама и мучењима или је погубљен.
17 Војиновић је био рањен у ногу и зато није могао да обује чизму, већ опанак.
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The critical edition of secondary historical source which is kept at the
National Museum Toplice in Prokuplje has been made. This source originates
from the 60’s of the last century when Rados Nikolic, a respected man and at
one time mayor of Gornja Dragusa municipality, recounted  his memories of
events from Toplica uprising. He did so briefly, but has touched all the
important moments in which he has participated. The characteristics of this
source are a reality and authenticity in his utterance.
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ИЗ ПРЕПИСКЕ 

ВАТРОСЛАВА ЈАГИЋА И ВЛАДИМИРА ЋОРОВИЋА 

II ДЕО (1918-1921)*

Апстракт: У раду је објављено тринаест писама која је Ватрослав Јагић
упутио Владимиру Ћоровићу у периоду од 2. јануара 1918. године до 1921. године.
Писма су драгоцен историјски извор за проучавање не само Јагићевог и
Ћоровићевог живота, њиховог међусобног односа и научног рада, већ и времена
у којем су живели и радили.

Кључне речи: Ватрослав Јагић, Владимир Ћоровић, преписка, словенска
филологија.

У прошлом броју Мешовите грађе објавили смо осамнаест писама
која је Ватрослав Јагић упутио Владимиру Ћоровићу у периоду од 1908.
до 1913. године. Овом приликом објављујемо тринаест писама која је
Јагић упутио Ћоровићу у периоду од 2. јануара 1918. године до 1921.
године.1 Девет писама је написано латиницом (бр. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
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* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете и
науке Републике Србије Средњовековне српске земље (XIII–XV век): политички,
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1 Писма се чувају у Историјском институту у Београду. Погледати: Б. Вучетић, С.
Рудић, Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића – I део (1908-1913),
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27, 31), а четири ћирилицом (бр. 25, 28, 29, 30). Сва писма су писана
црним мастилом, релативно читким рукописом. Десет писама је сачувано
на хартији без коверте (бр. 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31), а три на
дописницама (бр. 22, 23, 30) па смо могли да наведемо адресе и
пошиљаоца и примаоца. Подвучене речи су ауторово дело, а задржана је
и оригинална интерпункција. На тексту нису вршене никакве интервенције.
Јагић дописнице није датирао, тако да су као датум настанка убележени
датуми који се налазе на поштанским печатима - код дописнице бр. 30 је
могуће прочитати само годину настанка. Проблем представља последње писмо
(бр. 31) које није датирано, а из самог текста се не може ништа закључити
о времену његовог настанка. У напоменама су идентификоване личности
које се помињу у тексту, а које нису поменуте у првих осамнаест писама. 

Писма која овом приликом објављујемо настала су крајем Првог
светског рата и током првих година постојања Краљевине СХС. Након
пуштања из затвора у Зеници 1917. године, Ћоровић се настанио у Загребу
где је са групом југословенски опредељених писаца (Нико Бартуловић,
Иво Андрић, Бранко Машић) уређивао „Књижевни Југ“. У исто време је
почео у већој мери да сарађује и са југословенски опредељеним полити -
чарима. Ћоровић је присуствовао проглашењу Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца 1. децембра 1918. године у Београду. За ванредног професора
народне историје на Филозофском факултету изабран је 1919. године. Од
тада је непрестано живео у Београду.  

19.

Инв.број 9/18; Сигн. IX/1

Beč 2. 1. 1918.
VIII/1 Kochgasse 15

Dragi gospodine doktore!
Vi ste mogli biti uvjereni, iako Vam se nisam odmah odazvao, da sam

onaj isti dan, kad mi stiže Vaše pismo, otpravio onomu gospodinu opširno
pismo, u kojem sam mu preporučio Vašu stvar. Vidjet ćemo, koji će biti uspjeh.
Ne znam, u koliko se u Zagrebu današnja gospoda i u autonomnim pitanjima
slobodno kreću. Ta čitava autonomija stoji, osobito danas, na vrlo slabim
nogama. Danas je država omnipotentna, a u svemu gospoduje novac, a taj nije
naš nego od milosti. Glavno je u rukama tudjim. To izaziva osjećaj slabosti,
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nepovjerenja u svoju snagu, bojažljivost i neodlučnost. Ja to opažam ovdje u
stranom svijetu možda jače, nego li da sam kod kuće medju svojima. Vidim,
što bi nama sve trebalo, da dodjemo do nekog priznanja kod onih ljudi i u onim
krugovima koji odlučuju, a čega svega nema. Nadajmo se dakle, ali budimo
spremni i na negativan rezultat.

Želim da Vam nova godina povrati, u koliko se to može, obilatu
nagradu za gorko stradanje, da u Vas i u svih nas iznova oživi nada u bolju
budućnost.

S prijateljskim pozdravom
Vaš V. Jagić

20.

Инв.број 9/19; Сигн. IX/1

Beč 8/2 1918
VIII/1 Kochgasse 15

Mnogopoštovani gospodine doktore!
Mislim, da već davno znadete, da sam ja odmah prema Vašoj želji

preporučio Vašu stvar, kuda je trebalo. Poslije sam čuo, da se niste nakanili da
položite učiteljski ispit. Jeste li polučili u biblioteci ili arkivu zgodan namještaj,
nije mi poznato. Da Vam to želim, mislim da ste uvjereni.

Iz II broja „Književnog Juga“2 vidim, da u njemu saradjujete. To je
vrlo pametna misao, koja će mislim i koristi donijeti našoj literaturi. Vi pišete:
Treba li onda naglašavati; da je naš slučaj ipak drukčiji, nego sa goticom i
latinicom kod Nemaca, na koje su dobronamerni ljudi tako često ukazivali ne
izvodeći po svoj prilici čitavu misao do skrajnjih granica. Medju dobronamjerne
ljude spadam i ja. Pripovijedat ću Vam, što sam unesao  u svoje za bečku
akademiju sastavljene „Erinerungen aus meinem Leben”. Kad sam od g. 1878
do 1880 u berlinskoj vojenoj akademiji predavao ruski jezik, pade mi na um,
da jednom, znajući kako su se u Zagrebu tužili na ćirilicu, upitam moje slušače,
gospodu oficire, ne zadaje li im muke kod ruskog jezika pismo, t. j. ćirilica.
Smiješeći se odgovoriše mi: e kad ne bi bilo drugih nevolja, ta je najmanja, ta
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mi smo već iz gimnazije privikli grčkomu pismu – a to je u velikoj većini već
gotova ćirilica. Ovaj mi je odgovor duboko upao u dušu. A kad sam stao o
tome dalje razmišljati, zašto dakle kod nas ljudi toliko jadikuju zbog te ćirilice,
nisam našao drugog objašnjenja, već pomanjkanje ili nedostatak prave kulture,
koja zadaje čovjeku veći broj dužnosti, što se mirno i dragovoljno izvršuju,
nego li je to slučaj kod poluobrazovanih ljudi. Tako sam mislio prije kakvih
četrdeset godina, tako mislim i sada još. Toga dualizma mi ne možemo nikako
mimoići, valja ga dakle neutralizirati. Ne ide to brzo, ali bi ipak moglo nešto
brže, nego li je do sada. Književni Jug hoće da toj neutralizaciji pokaže put.
Želim mu dobar uspjeh. Nešto će nam pomoći i današnje prelazno vrijeme, u
koje sila tjera naš istok na latinicu, a razum trebao bi da tjera zapad na ćirilicu.

Sudeći po nekim novinskim glasovima opet stali gavrani graktati
protiv Hrvatske. Samo je velika drama ta, što to graktanje dolazi u Budimpeštu
iz – Zagreba. Od toga je ta jadna zemlja uvijek patila i još nisu ljudi došli do
pameti, ni u današnje ozbiljno vrijeme.

Srdačno Vas pozdravlja 
Vaš V. Jagić

21.

Инв.број 9/20;Сигн. IX/1

Beč 8. 4.1918
VIII/1 Kochgasse 15

Dragi gospodine doktore,
Već davno osjećam dužnost, da se odazovem na Vaše ljubazno

posljednje pismo. Ali znate, u kakvim vremenima živimo, niti se hoće čovjeku
mnogo govoriti kamo li pisati. Ma što čitao, ma koga i gdje osluškivao, ni s
koje strane ne čuješ ništa ugodna, ništa radosna. Sav se kulturni svijet
pomamio, ali najgore malim narodima, čija je sudbina u nečijim silnijim i
krupnijim rukama, niti se zna u čijim niti štо ih čeka. Upravo juče, čitao sam,
da je i Wilson3 priznao, da se sada radi o zatiranju slovenskih naroda, njegovih
jadnih ambicija za samostalnost. I zbilja naši ukućani Nijemci već se podruguju
Česima, čemu da se ti jadnici nadaju, kakovu samoodredjenju. Kad je skršen i
satrt panslavizam. Ti bijesni i oholi Teutoni valjda misle, da su Rusi stvorili od
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Čeha to, što se danas kod njih tako sjajno ističe. Kamo sreće, da su sva
slovenska plemena prošla isto onakvu tešku ili korisnu školu, kao naši Česi na
sjeveru i kod nas dolje na jugu naša šaka Slovenaca! 

Vi niste od prije bili ili nikada ili toliko vremena u Zagrebu, kao evo
sada. Imate priliku da proučite sve dobre i bojim se još mnogo više loših strana
hrvatskoga društvenog i političkog života. Dakako, današnje je vrijeme skroz
nenormalno, svuda po svijetu pokazuje čovjek svoju bestijalnu ćud, samo što
je to kako se meni čini, lakše sakriti u velikim gradovima, nego li u takvom
osrednjem kao što je Zagreb. Ne znam, a htio bih znati, kakovo je Vaše
raspoloženje? Tjera li Vas en hausse ili en baisse? Mislim, da je Vaša duša
teškim udarcima toliko prekaljena, da neće tako lako i tako brzo malaksati.
Valjda vas ima koliko toliko, koji se hrabrite i tješite boljom budućnošću.
Mnogo je teže nama ovdje medju tudjinima, koji nas dan na dan oglušuju
svojim vikanjem, prijetnjama, mržnjom. Meni ostaje bar jedna i ako vrlo očajna
utjeha, da neću više dugo ni slušati ni podnositi svega toga, čime nam se groze,
kad jednom dodju do toga „Siegfrieden“-a. Ali jao si ga mladjoj generaciji,
ako se ispune sve njihove želje i svi njihovi planovi!

Htio bih čuti od vas, kako napreduje vaš Književni Jug? Pristaje li uza-
nj dosta široki krug ljudi? I kojih ljudi? Čitao sam nedavno, da je neki Jug
zabranjen za Bosnu, ali to valjda neće biti vaš Jug. Nisam imao do sada prilike
da zavirim u onaj broj vašega Književnog Juga kojim ste proslavili Preradovićevu4

stogodišnjicu. Nadam se, Vaš essayist nije govorio tako vispreno o Preradoviću
kao Prohaska u Njivi5. Ovaj put je moj dragi i umni Prohaska prevazišao
samoga sebe.

Vašoj želji ne mogu se ovaj čas odazvati, nisam prijatelj fotografskog
snimanja, a najvolio bih da se moja 80-godišnjica i ne spominje. Nije za to
vrijeme. Ja i ne znam, ako doživim 6 jula, gdje ću tada biti. U Beču već gladujemo,
a u Payerbachu i goremu se nadam!

Ja sâm spremam sebi 80-godišnjicu u formi uspomena iz svoga života,
koje su izazvane upravo željom naše bečke akademije, radi čega sam se dao
zavesti da napišem skicu nemački. A gle dok besposleni pop ako je istina i
jariće krsti, ja udario u pisaniju te je već do sada izišlo oko 240 folio stranica
mojega pričanja!! Dakako tu ima mnogo umetnutih pisama, sa svijeh strana
slovenskog svijeta, na svim slovenskim jezicima! Čemu sve to? Bogami ne
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1918. године. Под именом Jugoslavenska njiva наставио је да излази од јануара
1919. до гашења у децембру 1926. године.



znam ni sam, pišem za nevolju, htio bih da ubijem čamanje, što Rusi kažu отъ
нечего делать.

Pozdravljam Vas srdačno. Budite mi, koliko se može, zdravo-veselo.
Vaš stari prijatelj

V. Jagić

22.

Инв.број 9/21; Сигн. IX/1

30. 4. 1918
Wien, VIII Kochgasse 15

Gospodinu
Dru. Vladimiru Ćoroviću
u Zagrebu (Agram)
u Gundulićevoj ulici 29

Dragi g. doktore!
Vaša je intervencija pomogla, jutros sam dobio pošiljku posebnih

otisaka iz Savremenika6, ali tant de briut pour une omelette, u pravom smislu
posljednje riječi. Paket s nekrologom Jirečeka došao u dodir s nečijom
pošiljkom svježih jaja, to se negdje u Beču valjda nesmiljeno bacalo te se jaja
razbila i u moj paket provalila prilična porcija žumanaca i požutila većinu
egzemplara, na svu sreću s krajeva. Valjalo je spužvom oprati, koliko se moglo.
Svakako molim Vas, izrecite onomu, tko je odaslao, moje “spasibo“. Dobio
sam Knjiž. Juga 7 brojeva (1-2 imao sam od prije), ja ću se pretplatiti, jer vidim
da list toga zaslužuje, osobito mi je povoljan broj Preradovićev. Tu je Vaše
mladenačko čedo nadmudrilo svoga puno starijega pobratima Savremenika.
Osobito mi je povolji Vaš realističan pogled na dvije literature uz jedan jezik.
Ja sam u Književniku7 gledao da premostim taj jaz, ali pravo znate drugo je
filologija a drugo literatura. Klanjam se optimizmu Vašega sudruga, koji je s
oduševljenjеi napisao uvodni članak u br. 7, na žalost mi svi zajedno nismo
tako valjani kako nas on prikazuje. Još nismo ni do toga došli da čitamo knjige
obojeg pisma na istom jeziku, a kamo li još na drugom jeziku, koji je ipak za
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većinu običnih ljudi težak i nerazumljiv. Ali to ne smeta, da se iznosi bar ideja.
Kad bi naš srpsko-hrvatski napredak sloški koračao ka sve to većemu bogatstvu
i brojem i sadržinom naših literar. publikacija, lako bi bilo bez natege navratiti
i susjedsku vodu na naš mlin.

S prijateljskim pozdravom
Vaš V. J.

23.

Инв.број 9/22; Сигн. IX/1

2. V 1918
Wien VIII/1 Kochgasse 15

Gospodinu
Dru. Vladimiru Ćoroviću
u Zagrebu (Agram)
Gundulićeva ulica 29
Kroatien

Dragi gosp. doktore!
Vi ćete se možda sjećati, da li ste gdje god u novinama bosanskim ili

srbijanskim nakon godine 1897 čitali što god o nekom kongresu slavista, koji bi
pomenute godine imao biti u Sarajevu, ali do toga nije došlo. Ja sam upravo kod
toga da pričanje o tom nedonoščetu unesem u moje uspomene te kad bih znao,
da se nije o tom već tada govorilo i pisalo mogao bih Vam o tome sastaviti člančić
za vaš Književni Jug. Ne bih ipak htio da ponavljam stvar poznatu, ma i već
davno zaboravljenu. Kad vidite dra. Ivića8, kažite mu, da je stvar o nastavku djela
Jirečekova još uvijek zato neriješena, što prof. Oncken9 nekuda putuje možda u
pola diplomatskim poslovima, jer je bio prije u Belgiji, a sada je negdje na istoku.
Kad se vrati s puta, valjda će se ipak upusti u dogovaranje sa Ivićem. 

U književnoj zaostavštini Jirečekovoj došlo se do sudske rasprave
izmedju – tri advokata! Da li je stvar riješena, ne znam.

S pozdravom Vaš
V. J.
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24.

Инв.број 9/23; Сигн. IX/1

Payerbach ad Sudbahn
na Ivanjdan 1918

Dragi gospodine doktore!
Primio sam sa zahvalnošću i s velikom utjehom dvije sveske „Književnog

Juga“. Kažem s utjehom, što mu još nisu zabranili ni izlaska ni ulaska u našu
polu monarhije. Ko zna, što se to kuha u diplomatskoj kuhinji centralnih vlasti,
u kojoj dakako riječ vode Nijemci i Madjari, a kroje našu kožu! U dva sam
maha čitao nešto o „hrvatskom“ kursu, koji milostivo dopuštaju, ne znam ko
upravo, ali vidim samo to, da bi pod tim zamamljivim nazvanjem htjeli da
zavade Hrvate i Srbe, znajući i računajući dobro, da bi se tada lako nastavili i
na dalje tudje gospodstvo na jugu. A Vaši utisci iz Praga puni žive i realne, ako
i nevesele, što se nas tiče, istine zadavaju mi velike brige, hoćemo li moći
odoljeti pritisku, kojim nam prijete? Pravo imate, da nama fali prava sredina
naroda, otporna snaga u onim širokim krugovima, koje bi imale držati na uzdi
feudalizam i klerikalizam a mudro voditi narodne mase. To su Česi, a bogami
i Poljaci naučili od Nijemaca, a kod nas je Hrvata to vrlo slabo razvijeno. Čini
se da su u tome napredniji čak Slovenci.

Dok Vi, mladi ljudi, gledate smjelim pogledima u budućnost – dao
Bog, ispunile se sve Vaše nade – meni je starom utjeha pošto nemam nikakve
budućnosti, u retrospektivnim uspomenama, u kojima nalazim zbilja mnogo
zadovoljstva. To nije moje subjektivno mišljenje, koje bi se moglo varati, već
su to priznanja sa strane, sačuvana u mnogobrojnim pismima, dragocjenim
dokazima, da nisam badava živio na svijetu. Zato će mi se, ako i gdje ta moja
pisanija ugleda svijet, lako oprostiti, što sam u svoje prosto i jednostrano
pričanje za ilustracije upleo mnogo pisama s raznih strana slovenskog svijeta.
Lijepo bi dakako bilo, da imam, kao što ih nemam, kopije mojih pisama, ovako
sve govore drugi ljudi k meni i o meni, ali iz njihovih se pisama dosta
razgovijetno razbira što je moglo biti napisano u mojim pismima. Da se ne bi
reklo, da samo to navodim, gdje se lijepo govori o meni, nisam propustio
istaknuti i krupne navale i podvale, kao n. pr. Вечерње Новости10 u Beogradu
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napisaše o meni: Бечки измећар достојан дубоког презирања од цијелог
словенства. Словени треба да се отресу таквих својих синова који служе
туђинским и не словенским идеалима! Što ćete više? Ima takvih „stilübunga“
i s hrvatske strane dosta mnogo. Da sam sve to srećno preživio, bit će ili mens
conscia recti ili što sam okoreli, bezdušni grješnik! Svega se toga rado sjećam
te bespristrano unosim u svoje uspomene. Kada sve što imam poiscrpem, razdat
ću pisma po bibliotekama ili arkivima (u Zagreb, Biograd, Prag, Petrograd,
Krakov, Kijev), da se nadje ako što kad god kome ustreba. Moj se zet po više
puti meni smijao i čudio, što tolika pisma čuvam, a ja sada nalazim obilatu
nagradu za taj konservatizam. U tim teškim vremenima što bi me podržavalo,
da nema tolikih milih uspomena.

O mjestu Homerova rodjenja otimalo se, kako kazuju, sedam gradova.
Ja bih se mogao pohvaliti, da se o danu mojega rodjenja pronose po novinama,
koliko znam, do sada tri versije. Prvu iznesoše, čini se, praški organi, nadjoše
23 juna, i to nije neistinito, kad se samo k tomu doda komentar, koji su češki
listovi smetnuli s uma. Ono je bio račun po starom kalendaru, koji je u svoje
vrijeme u Rusiji (prije 1900) računao ruski Ivanjdan mojim danom rodjenja (
t. j. 24 juna + 12 dana = 6 jula po novom), a od 1900 naprijed izlazi 23 juna + 13
dana = 6 jula). Ali danas čitam u Obzoru, da su Narodne Novine htjele nešto
ispraviti te učinile novu pogriješku, t. j. napisale da sam se rodio 8 jula 1838, a moj
list krštenja glasi, da sam već 6ga jula bio kršten su dva imena Ignatius Jacobus.

Kad bih mogao spriječiti, najvolio bih da se nije ni doznalo o mojoj
80godišnjici, a i sada kad bih mogao najvolio bih umoliti da se ljudi poštede
čestitanjima, jer to bogami nije nikakova sreća, ako se danas doživi 80a godina,
a ne znaš što te još do skora čeka makar živa i zdrava? Ne znam, što kaže
medicina, da li se lakše umire od gladi ili od pozebe? Moglo bi se dogoditi, ako
tako dalje podje, jedno od ovoga dvoga!

Računajući po ruskom kalendaru (i ako se nije znalo za taj račun)
dobio sam dvije vrlo krasne izjave iz Praga. I tu su slučajno Česi bili prvi.
Kralovska společnost nauk11 čestitala mi tako srdačno, da me upravo do suza
ganulo njihovo i suviše za me laskavo poredjenje sa Dobrovoljskijm12 i
Šafarikom13. A starina Mattuš14 čestitajući mi pita me, što ja mislim u našoj,
slovenskoj budućnosti. Kako bih htio i volio mu odgovoriti, da se dobro nadam,
ali za sada je to dobro još odveć daleko. Mene najviše boli teška sudbina Rusije,
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11 Královská česká společnost nauk- Чешко краљевско друштво наука.
12 Владимир Добровольский, (1856-1920), руски етнограф и фолклориста.
13 Pavel Jozef Šafarik (1795-1861),  филолог, песник, слависта, историчар књижевности
и етнограф.
14 Jaroslav Mattuš, (1867-1922), чешки политичар.



u kojoj sam ja našao zakloništva, kada me izagnaše iz domovine, gdje su i
poslije 80-e godine živjeli moji najbolji, najmiliji, najiskreniji prijatelji. Nadam
se, da će zdravi ruski organizam i taj strašni nasrtaj preboljeti, samo što ja neću
više toga doživjeti.

Staru čovjeku, koji je blizu kraju života, ne pristaje lijepo, da na koga
zamrzi. Ipak nisam ni ja svetac. Ispovijedam otvoreno, da sam ljut i na Bugare
i na Ukrajince, i ako ima nade, da neće sve onako ispasti, kako bi htjeli carevi
bugarski i njemački! –

Nu da se vratim ka Književnom Jugu: zasadjujte duboko u srca vaših
čitalaca ljubav k narodnoj i trojednoj zajednici. Nekoč govorasmo o trojednoj
kraljevini, a evo pod moje stare dane zavladala je krasna ideja trojednog
naroda. Čuvajte je, obradjujte je!

Budite mi zdravo-veselo. Pozdravlja Vas i Vaš krug istomišljenika
Vaš stari prijatelj

V. J.

25.

Инв.број 9/24; Сигн. IX/1
Payerbach Nö 27. 7. 1918.

Многопоштовани Господине и Пријатељу!
Ви ћете опростити, што сам се нешто задоцнио, да Вам се

захвалим на љубазном поздраву к мојој осамдесетгодишњици.
Нагомилало се толико писама и телеграма, на које је ваљало реагирати са
неколико ријечи, ако се није хтјело одговорити тривијалним начином
преко новина. Ударио сам код те дужности тим путем, да сам најмилије
ми поздраве од људи с којима се може говорити без драза, оставио за под
крај. Међу ове посљедње рачунам и Вас. Примите дакле и ако окасно моју
срдачну благодарност за Ваше лијепе ријечи, којима доведосте мој дан
рођења у везу са споменом оне двојице великих људи, чијим сам се радом
збиља бавио већ онамо од 1863-е године. Тај сам култ баштинио од великих
предака у словенској филологији, од Шафарика и Миклошића15, од Востокова16
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15 Franz von Miklosich (1813-1891), лингвиста, доктор филозофије, професор сло -
венских језика и књижевности на Бечком универзитету. Осим словенским бавио
се и албанским и румунским језиком.
16 Александр Христифорович Востоков (1781-1864), један од првих руских филолога,
бавио се црквено-словенским језиком.



и Срезневскога17, да и не говорим о Добровском18 као оцу ове науке и о
Рачком као најближем сараднику. Оцјену мојих радова за разјашњење
многих важних питања, скопчаних с именима Ћирила и Методија, ја
остављам мирне душе познијој генерацији, која ће наћи право мјесто и за
мене, не одвећ високо ни одвећ ниско; ја се тјешим познатом реченицом:
in magnis voluisse sat est. Да, истина, много се хтјело, али урадило мало!
Али код писања Успомена остајем тврдоглав, не уступам времену и
годинама, знајући да се смртоносни косац приближује; хтио бих га
претећи, ако ме не превари изненада. Но ја сам већ до сада већи дио
плијена отео. Око 400 фолио-страница скрпљено је за сваки случај, нека
се нађе, ако кому данас сутра устреба. Ако се среде односи у Русији,
најволио бих да то дође онамо као прилог или коментар к мојој историји
словенске филологије. Та је жеља у мени оживјела ових дана, кад сам у
кратко вријеме добио напокон по први пут, одкако је рат букнуо, три
писма из Русије, од мојих драгих пријатеља, писма пуна жарке љубави и
пријатељства, али пуна такође горчине над тешком судбином њихове
велике али несрећне домовине. Двојица од њих клонуше духом, трећи
држи се храбро, вјерује у бољу будућност, не допушта да би Руски народ
могао постати за дуго плијеном лакомога запада. Ја пристајем уз овога
трећега, ма и сам не био више свједоком повраћаја к бољему.

О Даничићу нема код мене много података, али тим више од
Богишића19 и Новаковића20, а од Чеха од Гебауера21, од Руса од Пипина22.
О конгресу замишљаном у Сарајеву видио сам из Ваших ријечи, да све
главно знате; није дакле требало понављати. Мислио сам наћи што
другче, али чини ми се, да реминисценције не пристају добро у Књижевни
Југ, који гледа, и право има, смјело у бољу будућност. Оставите старцима,
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17 Измаил Иванович Срезневский (1812-1880), централна фигура руског славизма
у 19. веку, сачинио је речник староруског језика.
18 Josef Dobrovský (1753-1829), чешки слависта, свештеник, творац чешке грама -
тике и граматике старословенског језика, главна личност чешког народног препорода
и отац славистике.
19 Валтазар Богишић (1834-1908), историчар права, министар правде Црне Горе,
професор, правник. Био је активан у раду Уједињене омладине српске.
20 Стојан Новаковић (1842-1915), српски политичар, дипломата, филолог,
историчар књижевности, председник Српске краљевске академије.
21 Jan Gebauer (1838-1907), један од најпознатијих чешких научника свих времена,
бавио се чешким студијама, историјом језика и граматиком.
22 Александар Николајевич Пипин (1833-1904), историчар руске књижевности,
етнограф, филолог, слависта, професор, члан Академије наука у Санкт Петербургу.



нека се сиграју својим драгим успоменама из прошлих времена, а ви
млади јуришајте храбро напријед, обарајте све преграде што стоје на путу
вашим идеалима. У то име помогао Вам Бог.

Ваш искрени пријатељ
В. Јагић

26.

Инв.број 9/25; Сигн. IX/1
Payerbach  29. 8. 1918.

Dragi gospodine doktore!
Jeste li Vi slušali, da se u njemačkoj kao poslovici govori: Herr Gott

von Mannheim? Vaš je slagač onoga mojega člančića o Novakoviću valjda
imao na pameti ovu poslovicu, kad je iz Nauheima načinio Mannheim i tako
Novakovića šiljao onamo, gdje ga valjda nije nikada bilo, dok je u Nauheimu
u posljednjim godinama života provodio redovno propisano vrijeme liječenja.
S ovim su Nauheimom skopčane kod mene drage uspomene, jer je Novaković
običavao uz put ostati po koji dan u Beču i tada bi redovno učinio željeznicom
ekskurziju k nama, tu u Spital na Semeringu, tu u Glognic. Kad smo se g. 1913
posljednji put vidjeli u Glognicu, vozeći se put Payerbacha i Reichenau-a,
pravismo planove, kako ćemo do godine 1914 po više dana provesti u tom
lijepom gorskom kraju. A gle, godina 1914 ugrabi najprije moju dragu ženu, a
rat prekide veze sa Novakovićem, kojega nigda više nisam vidio!

Ali Nauheim neka ostane Mannheim, za obična čitaoca je to sve jedno;
ja bih nešto drugo htio preko Vas doznati. Čitao sam u Obzoru, da se
književnici mogu obratiti na g. Jurja Demetrovića23, da im se pomogne
aporizacijom. Ja neću da budem društvu na teret kao „oskudan“ jugosl.
književnik u tome smislu da bih htio da mi se što god pošalje badava, ali živa
je istina, da sam i ja „oskudan“ u tome smislu, što i za novce ovdje ne dobijaš
nekih vrlo potrebitih stvari. Na p. ja bih želio imati za zimu pasulja, graha, leće
i tomu sličnih stvari. Ovdje toga nema ni za lijek. A bogami i nekoliko kila
masti dobro bi došlo. Radi se sada o tome, ne bi ste li Vi ili tko drugi mogao
što god ovakvih stvari nabaviti uz primjerenu platu za me, i kako bi se to moglo
i smjelo odaslati ovamo? Opasnost je velika, da bismo bili okradeni. Ali valjda
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23 Јуриј Деметровић (1885-1945), хрватски политичар, министар у југословенкој
влади, уредник Хрватске њиве. 



će i tomu biti jednom kraj – a za moje potrebe stvar nema velike hitnje. Tek da
čujem, što bi se moglo uraditi, a da ja ne oštetim u sitniu „oskudnih“
književnika. Za brašno nemam briga, to ću dobijati kako se nadam iz Varaždina
po pravu posjednika nekoliko jutra zemlje. Ali ne živi se ni o samom brašnu.
Molim Vas, da to ostane medju nama, da ne izadje na veliko zvono, kao da
prosjačim. Istina, da zbilja i prosjačim, tek za novce.

Nadam se, da ste dobro. Moji Rešetari24 proveli vrijeme preko mjeseca
i po, vrlo krasno u južnoj Ugarskoj i po Fruškoj Gori. Sutra – prekosutra
vraćaju se na žalost u Beč!

Lijepo Vas pozdravljam i Vašu gospodju.
Vaš V. Jagić

27.

Инв.број 9/26; Сигн. IX/1
Payerbach 20. 10. 1918.

Dragi gospodine i prijatelju!
Sada bih htio biti bolje, da se s Vama svima ili radujem ili ljutim.

Radujem, što nam sviće bolja budućnost, a ljutim, što su naše bečke kukavice
pristale na onu ludu klauzulu i integritetu Ugarske. Ja sam o tome već i u Beč
pisao, da je to magjarska frechheit. Ali mi odčitaše dobru lekciju Česi! Samo
nestrpljivo čekam, kad će se javiti vaš „narodni odbor“ ili „narodno vijeće“.
Mislim, da ste i Vi u tome kolu! Dao bog sreću. Sve čekam, kad će se sabrati
opet sabor, i to ovaj put sa poslanicima iz sviju krajeva. To me opominje na
mlada vremena, kad sam bi g. 1860 svjedok preokreta, kojim se vratila
Hrvatskoj tadašnja ustavnost. Nadam se, da će ovaj novi korak bit puno veći,
odrješitiji. Kad se sastane generalni sabor južnoslovenskih naroda, da proglasi
ujedinjenje i prekid veze s Magjarima, koji ne umiju drugovati, već samo
gospodariti – to bi trebalo da bude tako svečan i ozbiljan momenat, da ni
posljednja potleušica u gluhom selu ne bi smjela biti ravnodušna. A ja ću se
duboko klanjati promislu ili slučaju ili sreći, kako je već koga volja da to
nazove, što će moje bit još i taj veliki momenat doživjeti. Ta i u seoskoj samoći
može se uživati sreća narodna, iako nemam ovdje ni žive duše s kime da dijelim
taj zanos! Istina, moja gospodarica, i ako ne razumije pravo svega o čemu se
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24 Милан Решетар је био ожењен Станком, ћерком Ватрослава Јагића.



radi, opet je velika češka patriotka te čita marljivo svoje Dĕlnické listy!25 A
čega ne razumije, kao n. p. onog integriteta, to moram ja da joj protumačim.
Sad bih već volio biti u Beču, da nije ovdje divna jesen u gorama. Ovako ću
se selit istom oko 28og-29og u Beč.   

Sada razumijem, što želite postići onom knjigicom iz mojih raspravica.
Kada dodjem u Beč, razgledat ću i sam, što bi bilo zgodno da udje u tu
kompilaciju. Medjutim imat ćete posla s – Štrosmajerom, Račkim i nekim
drugim odličnicima našega naroda.

Napisao sam opširan odziv o Jirečeku za almanak bečke akademije.
Sada bi moglo doći još i do toga, da napišem o Novakoviću, jer mi je i to
ponudjeno iz Srbije.

Ne mogu Vam reći, kako mi je odlaknulo, od kako ode ona bestija iz
Sofije. Mnogo su Bugari skrivili, ali ako se opamete, moći će im se oprostiti,
jer su nam ipak bliži nego li Turci.

Srdačno Vas pozdravlja 
Vaš V. Jagić 

28.

Инв.број 9/27; Сигн. IX/1
Beč 25 novembra 1918
Na dan svete Katarine

zaštitnice mudrosti

Mnogopoštovani Gospodine!
Želite li zbilja, da Vam i ja, osamdesetgodišnji starac, koji se radije

ogleda na prošlost nego li budućnost, koje zanj više zapravo i nema, kaže
nekoliko riječi o današnjoj situaciji? Evo da Vam kažem, što mi ide od srca.

Ne mogu da Vam potpuno izrečem, koliko zadovoljstvo obuhvata moju
dušu, što sam pod kraj života doživio još i posljednju, ako bog da, fazu sviju
napora, koji zadavahu toliko muke mnogim najboljim ljudima našega naroda
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25 Dĕlnické listy, прашки раднички часопис. Почео да излази јануара 1872. године
под патронатом  политичке странке Младочеха. Први уредник је био Josef Barák,
чешки новинар, песник и писац. После краћег прекида 1876-1877. године лист је
обновљен и води га Josef Boleslav Pecka-Strahovský. После Првог светског рата
преименован је 1926. године у Бечки раднички часопис. Престао је да излази
1934. године. 



onamo od vremena slavnoga ilirizma kroz apsolutizam, lažni konstitucionalizam
i nesmiljeno magjarsko tutorstvo sve do posljednjih krvavih godina. Sjeme
naših sijača, iz koje sam i ja u mladim godinama kao pogonič potrčavao,
urodilo hvala bogu ipak obilatim plodom, i ako su crni gavrani oblijetali naš leg
te mnogo zrnce pozobali. Sada gledajte Vi, braćo mladja i snažnija, da unesete
svu tu tečevinu u dobro izgradjeni hambar slobode. Budite tek na oprezu, da
vam u snopovima uza zdravo klasje ne bude suviše škodljive drače. Ima i u
našem žitu mnogo kukolja. Činite s njim, kako vam preporuča mudra knjiga
jevangjelja: saberite ga i svežite u snoplje da se sažeže – moralno. U to ime bog
vam pomogao, prionite marljivo za veliki posao narodne reorganizacije.

V. Jagić

29.

Инв.број 9/28; Сигн. IX/1
Беч 3. 1. 1920

VIII/1 Kochgasse 15

Многопоштовани Господине Професоре!
Ја сам чуо и читао у новинама о позиву на Вас, да заузмете

столицу старије српске литературе и историје. Мени је то мило било, само
сам жалио, што је том приликом избила нека зловоља гна. Ивића, који је
можда без разлога тај позив на Вас схватио као ударац намијењен њему.
Нисам одобравао његовa изношењa ствари у јавност а мислио сам, те
мислим још и сада, да би у београдском универзитету било мјеста за
обојицу. Иначе то није моја ствар, ја Вам тек срдачно честитам, што сте
већ наступили нову дужност и желaм сјајан успјех.

Што ми пишете о накани, да из мојих дјела начините неки као
извод идеја, које се односе на културно (а сада хвала богу и политичко)
уједињавање нашега двоименог народа – ја сам остављао Словенце по
страни, јер код њих до данас нема главне погодбе јединства с нама –
једног језика, – то сам једнако чекао, да ми о томе јавите нешто потање,
како се то мисли извести. Особито сам очекивао, да ће прије према Вашем
плану изићи нешто као за оглед о Штросмајеру и Рачкоме. Како нисам
ништа даље ни чуо ни читао о том подузећу а Ви се преселисте из Загреба
у Београд, држао сам, да је намјера била али напуштена, јер је и онако,
чини ми се чини, наш читалачки свијет поплављен конкурентским
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издањима сличне врсте. Зато нисам о томе водио даље никакoва рачуна,
а био сам да право кажем заокупиран другим пословима све до овог часа.
Наштампао сам у бечкој академији двије расправе о старослов. апостолу
(па трећу радим), приготовио сам за штампу 4-ти дио Јиречекове студије
”Staat und Gesellschaft” и напокон довршујем 37-ми том „архива“, којим
је за мене, након 44-године, тај посао врло жалосно и неславно завршен.
Издавач Берлински неће да жртвује трошка, док је прођа издања ради
несређених односа на истоку Европе спала на премален број. Да се нађе
који лудо-богати Американац па да нам узајми 100 хиљада долара – лако
бисмо наставили, али овако – не иде.

Ево видите, нацртао сам Вам ситуацију, која оправдава моју пасивност
у питању, што сте га и опет потакли. Али ако се о изведењу плана озбиљно
мисли, молио бих Вас, да ми саопћите неке детаље. На пр.

гдје се мисли издавати серија, да ли у Загребу (латиницом?) или у
Београду (ћирилицом)?

колик се од прилике рачуна да би имао бити обим сваке свеске и у
којем формату? 

остаје ли се још код тога, да ће код прве и друге свеске бити посао
у рукама проф. Шишића26? Ја бих тада ступио с њиме у преписку. Хтио
бих знати, када од прилике он мисли да би могао бити са својим задатком
готов. Према тому могао бих срачунати, колико би времена остало мени
за мој посао.

Ја бих овог прољећа и љета – ако бог да живота и здравља – радо
посветио своју доколицу изведењу тог задатка, који си замишљам овако:
да од најранијих времена – из доба „Књижевника“ – пак све до данас
прегледам свој рад те из њега извадим оно, šто би пристајало у оквир
такова издања. Што је наштампано језиком њемачким или руским,
прерадио бих најрадије сам нашим језиком.

Ево од прилике све што Вам могу овај час одговорити на Ваше писмо.
Желим Вам срећну нову годину, дао бог привела напокон нашу

државу из данашњега каоса у бољи, сносљиви ред, мир и задовољство.
Ваш В. Јагић

Биљана Вучетић, Срђан Рудић
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30.

Инв.број 9/29; Сигн. IX/1
Беч, 1921?

VIII Kochgasse 15

Gospodinu univ. profesoru
Dru. Vladimiru Ćoroviću
Beograd (Belgrad, SHS)
у университету 

Многопоштовани Господине Професоре!
Јављам Вам, да сам према Вашој жељи написао расправицу о К.

и М. оснивачима словенске цркве и књижевности. Надам се, да неће бити
много више од 1 табака. Приповедам о догађајима без „ученог апарата“,
али сам за тај посао још једном прочитао и Брикнера и Снопека27 и Ритига28

те сам се изновице уверио да је моје излагање у Entstehungsgeschichte
ипак најближе истини. Надам  се да ћете бити задовољни. Ако Вас буде
воља мој рукопис, кад га добијете, прочитати, молио бих Вас да гдекоју
храпавост у језику изгладите. Мислим, да рукописа још не требате, зато ћу
га првом згодом преко којег познаника, који ће у Београд, Вама послати.

Ваша конституанта има осудне седнице. Страх ме је, да ће
резултат бити неповољан. Ја одавле не познајем праве ситуације, али све
ми се чини, да најзрелије о ствари суди г. Протић29, само не разумијем,
зашто он остаје једнако по страни. Та то је готово онакова полит. погрешка,
као код Радића30.

Молим Вас, ако видите г. дра. Војислава Јовановића31, да ми га
лијепо поздравите. Ја му захваљујем за обилат хонорар, каковому нисам

Из преписке Ватрослава Јагића и Владимира Ћоровића II део (1918-1921)

577

27 Франц Снопек је био архивар Оломуцке дијецезе, F. Snopek, „Konsantinus -
Cirillus und Methodius, die Slavenapostel“, Academia Velehradensis, Kremsier, 1911.
28 Svetozar Ritig (1873-1961), хрватски свештеник, историчар и политичар. Бавио
се црквеном историјом.
29 Стојан Протић (1857-1923), српски политичар, државник и публициста. Био је
премијер прве владе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
30 Stjepan Radić (1871-1928), хрватски политичар и оснивач Хрватске сељачке
странке.
31 Војислав Јовановић Марамбо (1884-1968), дипломата, научни радник,
историчар књижевности, преводилац, публициста, библиограф, драмски писац-
сатиричар, архивиста. 



привикао. До скора послаћу му (ако смогнем сабрати) неколико речи о
Зигељу32, посљедњему проф. слов. права на руским университетима.

Срдачно Вас поздравља Ваш стари пријатељ
В. Јагић 

31.

Инв.број 9/30; Сигн. IX/1

Dragi g. Ćoroviću!
Da Vam se čime god odužim za neispunjeno obećanje šaljem Vam ovaj

člančić, koji mi јe u mojem autobiografskom radu upravo došao pod pero.
Možete ga upotrebiti kako Vas je volja, t. j. baciti slobodno i u košaru, ako
možda ne pristaje u vaš program.

Vaš
V. Jagić 

Биљана Вучетић, Срђан Рудић
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32 Федор Федорович Зигель (1845-1921), правник, професор словенског права на
Универзитету у Варшави.



Biljana Vučetić

Srđan Rudić

JAGIĆ`S LETTERS TO VLADIMIR ĆOROVIĆ (2nd part)

Summary

This papers consists of thirteen letters addressed to Vladimir Ćorović
from Vatroslav Jagić at the end of the WWI and at the begginig of newly
formed Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, encompassing the period from
January 2nd 1918 to 1921. During this time, Ćorović has lived in Zagreb and
Belgrade. After his release from Zenica penitentiary in 1917, Ćorović settled
in Zagreb, where he became one of the editors of «Književni Jug» magazine,
with fellow Yugoslav oriented authors. He moved to Belgrade when he was
elected Associate professor at the Department of National history at the Faculty
of Philosophy. These letters represent not only the contribution to the life study
of Jagić and Ćorović, their personal relationship and scientific work, but also
depict the period in which they lived and worked in. Professor Jagić`s
reflections and comments on individuals and their works as well as on the
contemporary political situation.

Key Words: Vatroslav Jagić, Vladimir Ćorović, correspondence, Slavic Philology.

Чланак примљен: 06. 05. 2011.
Чланак коначно прихваћен за објављивање: 27. 06. 2011.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Текст доставити на адресу Редакције издања Историјског института,
Кнеза Михаила 36/II, Београд, e-mail: istorinst@hi.sanu.ac.rs

Рукописи у компјутерском слогу предају се у једном примерку у штампаном и
електронском облику у фонту Times New Roman, величина фонта 12. Размак
између редова је 1.5, а напомене се налазе на крају сваке стране. Аутори могу
предати радове и на страном језику (енглески, руски, француски, немачки). 
Текст може да има највише 1,5 табак (1.800 словних места по страни)

Осим основног текста са напоменама (уређеним према упутству), рад треба да

садржи:

Апстракт. Налази се испод наслова рада и не може имати више од 600
словних знакова. Пише се на језику којим је писан основни текст.
Кључне речи. Дају се на српском и на енглеском језику и може их бити
највише 10.
Резиме. Предаје се на енглеском језику и не може имати више од 1.200
словних знакова.
Прилоге. Доставити их електронској форми ван Word документа у једном
од следећих формата .tiff, .jpg, .eps, .cdr. Црно беле фотографије предати у
резолуцији од најмање 150, а колор од 300 dpi.

Начин цитирања:

Посебних издања: 

Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и презимена,
обичним словима. Први пут цитиран наслов књиге пише се у целини,
курзивом. Место и година издања пишу се иза наслова, без запете између.
Цитиране странице пишу се на крају без скраћене ознаке за страну. 

Примери:  
- С. Рудић, Властела Илирског грбовника, Београд 2006, 44–46.
Пример за поновљено издање књиге:
- К. Јиречек, Историја Срба, I, Београд 19782, 30.

Чланака у часописима: 

Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и презимена,
обичним словима. Наслов рада се пише курзивом. Назив часописа (пун или
са скраћен), број (арапским цифрама), година у загради и цитирана страна.

Примери: 
- Т. Живковић, Легенда о Павлимиру Белу, ИЧ 50 (2003) 15. 
- П. Пузовић, Увођење општежића у Хиландару 1933. године, ИЧ 45–46
(1998-1999) 2000, 245
(начин за часописе где је година за коју се односе различита у односу на
годину изласка часописа)



- Г. Томовић, Трагови старог рударења у топонимији пљеваљског краја,
Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља 2002) 2003, 58. 
(начин за часописе са истим називом а различитим местом издања, мање 
познатe, ретко доступнe часописe)

Чланака у зборницима радова: 

Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и презимена,
обичним словима. Наслов рада курзивом, наслов зборника, место издања и
година и цитирана страна.

Пример:
- Р. Ћук, Почеци рударства и привредни успон Србије, Краљ Владислав и
Србија 13. века, Београд 2003, 103.

Поглавља у колективним публикацијама:

Назив публикације (курзивом) и том, место и година издања, цитирана страна
и име аутора поглавља у загради.

Пример:
- Историја српског народа 6–1, Београд 1983, 98 (Д. Ђорђевић).

Извора:

Примери:
- Доментијан, Живот Светога Симеуна и Светога Саве, изд. Ђ. Даничић,
Биоград 1865, 97.
- С. Б. Скокнић, Моје успомене из Првог светског рата, прир. М. Ј. Милићевић,
Београд 2003, 63.
- Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, Београд – Ср. Карловци
1929, 250.
- Actes de Lavra III, par P. Lemerle, Paris 1979, 13.

После првог помена пуне библиографске јединице у напоменама, током

наредних цитирања даје се скраћени облик, односно понавља се иницијал
имена и презиме аутoра и скраћени наслов.  

- Код узастопног навођења аутора и дела: Исто, Ibid.
- У ћирилици употребљава се скраћеница уп. а у латиници cf.
- Напомене се скраћују са нап. 
- Не употребљавају се скраћенице стр. односно p. и pp.

Датуми се пишу на следећи начин, нпр. 2. март 2007.

Бројеви већи од троцифрених треба да буду куцани са тачкама, а не са
размацима, нпр. 2.000, 10.000.

Аутори контролишу и уносе лекторске интервенције у електронску верзију
текста. Уколико се не слажу са неком од лекторских интервенција то морају
видно означити на штампаној верзији текста.

Радови се примају до 1. маjа за текућу годину.



INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

The articles should be submitted both in paper form to the Editorial Board of The
Institute of History (Address: Kneza Mihaila Street 36/II, Belgrade, Republic of Serbia)
and in digital form via e-mail (istorinst@hi.sanu.ac.rs).

The texts should be typed in MS Word application and submitted in one digital
copy. We recommend the use of Times New Roman font. The font size of the main text
should be 12pt (with 1.5 spacing) and of the footnotes 10pt (with single spacing).
Footnotes should be in the footer of each page. Contributors may submit their articles
in Serbian or in a foreign language (English, Russian, French, German). 
The text should not exceed 24 pages (43.200 characters, including spaces).

Each text should include, along with the main text and footnotes, the following:
Abstract – which comes after the title. It should be written in same language
as the main text and not exceed 600 characters (with spaces).
Keywords – up to ten words, given in Serbian and English.
Summary – should be written in English and should not exceed 1.200
characters (with spaces).
Illustrations and charts – If any, should be submited apart from the Word
document in one of the following digital formats .tiff, .jpg, .eps, .cdr. Black and white
illustrations should be at resolution of at least 150, and color ones at least 300 dpi.

How to cite:

Monographs:

Name of the author(s) should be written just as an inital, with space between name
and full surname, in regular font. In the first citation of a monograph, its title should
contain complete information, in italic font. Place and year of publication are
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- Г. Томовић, Трагови старог рударења у топонимији пљеваљског краја,
Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља 2002) 2003, 58. 
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and full surname, in regular font. The title of the article should be in italic font,
followed by the title of the collection of works, place and year of publication and
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Example:
- Р. Ћук, Почеци рударства и привредни успон Србије, Краљ Владислав и
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