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ЧЛАНЦИ

Snežana FERJANČIĆ*

RIMSKA VOJSKA NA TLU CRNE GORE:
EPIGRAFSKA SVEDOČANSTVA

ABSTRACT: Epigraphic evidence from the territory of Montenegro 
pertaining to the Roman army testifies to the history of the province of Dal-
matia and its garrison. Inscriptions imply the existence of stations of benefi-
ciarii consularis in Doclea and Municipium Splonistarum respectively. From 
the reign of Marcus Aurelius onwards, the latter town might have been gar-
risoned by a detachment of the cohort II milliaria Delmatarum, which was 
stationed on the border between Dalmatia and Moesia Superior. Epigraphic 
evidence from Risinium and Municipium Splonistarum shows that the units 
of the Roman army were replenished with recruits from these towns and their 
territories. Onomastic evidence implies that some of the conscripts belonged 
to the indigenous population of Dalmatia.

KEYWORDS: Montenegro, epigraphic monuments, Roman army, 
Doclea, Municipium Splonistarum, Risinium, Kosijerevo. 

Teritorija Crne Gore ulazila je u rimsko doba u sastav Dalmacije. Ova 
provincija nastala je podelom Ilirika koja se u modernoj istoriografiji razli-
čito datuje. Mišljenja sežu od izbijanjadelmatsko–panonskog ustanka (6. go-
dine) do prvih godina Tiberijeve vlade.1 Garnizon Dalmacije su tokom ve-
ćeg dela I veka činile legije i pomoćni odredi. Od vremena Domicijanovog 
pohoda protiv Dačana, verovatno od 86. godine, u Dalmaciji su bila stacio-
nirana samo auxilia.2

* Autorka je redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
1 Za pregled pretpostavki o vremenu podele Ilirika vid. D. Dzino, Illyricum in Roman Poli-

tics 229 BC-AD 68, Cambridge 2010, 160.
2 Za vojnu posadu Dalmacije vid.: J. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969, 88–106, 471–474; 

G. Alföldy, Die Auxiliartruppen der Provinz Dalmatien, u: Römische Heeresgeschichte. Be-
iträge 1962 – 1985, Amsterdam 1987, 239–297 (= Acta Archaeologica Academiae Scien-
tiarum Hungaricae 14, 1962, 259–296).
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Epigrafske potvrde prisustva rimske vojske sa tla Crne Gore relativ-
no su malobrojne u odnosu na druge krajeve Dalmacije. Natpisi na kojima 
se spominju vojnici i njihove jedinice potiču sa četiri lokaliteta: iz Risna (Ri-
sinium), Duklje (Doclea), Komina i Pljevalja (municipium Splonistarum3) i 
Kosijereva. Uzeti zajedno, ovi spomenici svedoče o istoriji Dalmacije i nje-
noj vojnoj posadi.

Najranije epigrafsko svedočanstvo o rimskoj vojsci na tlu Crne Gore 
je terminacijski natpis iz Kosijereva na levoj obali Trebišnjice. Ono potiče s 
kraja Titove ili s početka Domicijanove vlade (kat. br. 1). Iz natpisa sazna-
jemo da je namesnik Dalmacije Lucije Funisulan Vetonijan, koji je provin-
cijom upravljao od oko 80. do 83. godine, Titu Kasiju Frontonu, nižem ofi-
ciru legije IV Flavia Felix, naložio da se pobrine za obnovu mosta i granič-
nika na imanju porodice Vesijevaca (Vesii). U vreme kada je Frontonu pove-
rena ova dužnost, legija IV Flavia boravila je u Burnumu u Dalmaciji. Tamo 
je dovedena odmah posle osnivanja početkom 70. godine, kao zamena za le-
giju XI Claudia, koja je prebačena na Rajnu, kako bi učestvovala u suzbija-
nju pobune batavskog poglavara Julija Civilisa.4 Praksa da provincijski na-
mesnici oficirima rimske vojske u Dalmaciji nalažu da reše granične sporo-
ve između pojedinih zajednica posvedočena je tokom dobrog dela I veka, od 
ranih godina Tiberijeve vlade do epohe Flavijevaca. Prvi slučajevi potiču iz 
vremena namesništva Publija Kornelija Dolabele, koji je Dalmacijom uprav-
ljao od 14. do 20. godine.5 Centurion VII legije Gaj Ticije Gemin razgrani-
čio je, po njegovom nalogu, teritorije Nedinuma i Korinijuma,6 odnosno Ne-
dinuma i Aserije.7 Najmlađi posvedočeni slučaj razgraničenja je upravo ovaj 
u kojem je učestvovao Tit Kasije Fronton. Treba napomenuti da je on bio op-
tio, tj. zamenik centuriona legije IV Flavia. Njegovo imenovanje predstav-
lja odstupanje od prakse da granične sporove rešavaju centurioni ili viši ofi-
3 Naziv grada je na epigrafskim spomenicima zabeležen u skraćenom obliku kao municipium 

S. (ILJug 1702), odnosno S[.]LO (CIL III 8308). Nema sumnje da ga treba razrešiti kao 
municipium Splonistarum. O tome vid.: S. Loma, Princeps i peregrini incolae u municipiju 
S(plonistarum ?), ŽA 52, 168–170; M. Mirković, Municipium S( ). A Roman Town in 
the Central Balkans, Komini near Pljevlja, Montenegro, Oxford 2012, 29–30; eadem, 
Municipium S. Rimski grad u Kominima kod Pljevalja, Beograd 2013, 59–61.

4 E. Ritterling, RE XII, 1540–1541, s. v. legio; Wilkes, Dalmatia, 96–97.
5 A. Jagenteufel, Die Statthalter der römischen Provinz Dalmatia von Augustus bis 

Diokletian, Wien 1958, 11–17, no. 3; Wilkes, Dalmatia (n. 2), 442; B. E. Thomasson, 
Laterculi praesidum I, Goeteborg 1984, 89, no. 14.

6 CIL III 9973 = ILS 5953 = J. J. Wilkes, Boundary Stones in Roman Dalmatia, AV 25, 1974, 
no. 6.

7 S. Čače, Aserija u antičkim pisanim izvorima, Asseria 1, 2003, 19–21, no. 1 = AE 2003, 
1332. Na ovom spomeniku je prenomen centuriona zabeležen kao C(aius), a na prethodnom 
(vidi n. 6) kao S(  ). Nema sumnje da je reč o istoj ličnosti, čiji je prenomen pogrešno 
naveden na prvom natpisu. Čače, op. cit., 21 pomišlja da je greška verovatno nastala još u 
predlošku s kojeg je tekst prenet na kamen. 
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ciri. Sudeći prema sačuvanom epigrafskom materijalu, to su najčešće čini-
li centurioni dalmatinskih legijaVII Claudia i XI Claudia.8 U dva slučaja je 
razgraničenje povereno višim oficirima. Lucije Trebije Sekundo, koji je pod 
Kaligulom odredio granicu između Oneuma i Nareste, bio je po svoj prili-
ci praefectus castrorum VII legije.9 Gaj Petilije Firmo,iudex datus u sporu iz 
vremena Vespazijanove vlade između zajednica čiji nazivi nisu sačuvani, bio 
je tribun legije IV Flavia Felix.10

Terminacijski natpis iz Kosijereva bio je uklesan na južnoj grani-
ci imanja Vesijevaca. Njegovo središte bila je luksuzna vila i aglomeracija 
na lokalitetu Panik,11 koja se identifikuje sa putnom stanicom Leusinijum.12 
Most za čiju se obnovu pobrinuo Tit Kasije Fronton nalazio se oko 1 km 
uzvodno od graničnog natpisa, na lokalitetu Mostine, gde je rimski put pre-
lazio preko Trebišnjice.Temelji mosta vidljivi su kada nivo reke opadne.13 Ve-
sii su porodica italskog porekla, koja je posed sa središtem u Paniku dobila u 
prvoj polovini I veka, kad je građen put.14 Moguće je da je Tit Kasije Fronton 
odredio granicu između njihovog imanja i plemenske zajednice Deramista.15 
Civitas Deramistarum prostirala se istočno od zajednice Daversa, do Bileće 
i obuhvatala je Popovo polje i dolinu Trebišnjice.16

Epigrafski spomenici svedoče o postojanju dveju beneficijarnih sta-
nica na teritoriji Crne Gore. Jedna se nalazila u Dokleji, a druga u munici-
pijumu Splonistarum. Dokleja je bila jedan od najznačajnijih gradova južne 
Dalmacije. Status municipijuma stekla je u vreme vladavine dinastije Flavi-
jevaca, po svoj prilici pod Titom (79–81. godine).17 U Dokleji su pronađena 
8 Wilkes, AV 25, 1974, no. 4, 6–8, 10, 12, 19, 23; Čače, Asseria 1, 2003, 19–21, no. 1.
9 Wilkes, AV 25, 1974, no. 17; idem, Dalmatia (n. 2), 457.
10 Wilkes, AV 25, 1974, no. 25.
11 O imanju i vili na Paniku vid.: I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 

1988, 84–85.
12 D. Sergejevski, Rimska cesta Narona – Leusinium (prethodno istraživanje), Glasnik Ze-

maljskog muzeja u Sarajevu. Arheologija 17, 1962, 112; idem, Borne frontière romaine de 
Kosijerevo, Archaeologia Yugoslavica 5, 1964, 94; I. Bojanovski, Rimska cesta Narona – 
Leusinium kao primjer saobraćajnog kontinuiteta,Godišnjak CBI 10, 1973, 165–166; idem, 
Bosna i Hercegovina (n. 11), 85; Д. Грбић, Племенске заједнице у Илирику.Предурбане 
административне структуре у римским провинцијама између Јадрана и Дунава(I-III 
век), Београд 2014, 160; Г. М. Самарџић, Римска комуникација Leusinium–Sallunto–An-
derba, Зборник радова Филозофског факултета (Косовска Митровица) 46, 2016, 205. 

13 Sergejevski, Archaeologia Yugoslavica 5, 1964, 94; Самарџић, Зборник радова Фило-
зофског факултета (Косовска Митровица) 46, 2016,  205–206.

14 A. i J. Šašel, ILJug 78, ad no. 647. Za italsko poreklo Vesijevaca posvedočenih u Dalmaciji 
vidi: Alföldy, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969, 
135–136.

15 Wilkes, Dalmatia (n. 2), 259.
16 Грбић, Племенске заједнице у Илирику (n. 12), 151.
17 G. Alföldy, Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien, Budapest 

1965, 144–145; Wilkes, Dalmatia (n. 2), 260–261; L.Mrozewicz, Flavian municipal foun-
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tri natpisa konzularskih beneficijara – jedan fragment nadgrobnog spome-
nika i dva žrtvenika. Nadgrobni spomenik konzularskog beneficijara, čije 
ime i naziv jedinice nisu sačuvani, podigla je neka Rufina (kat. br. 4). Priro-
du njihove veze nije moguće precizno odrediti. Ona je mogla biti benefici-
jarova žena,18 ali i njegova majka, sestra ili ćerka. Žrtvenike su Jupiteru Ka-
pitolinskom, Eponi i Geniju mesta posvetili Gaj Okratije Lakon (kat. br. 2 
iz 187. godine) i Publije Benije Egregije (kat. br. 3, datovan u II vek). La-
kon je u stanicu u Dokleji prekomandovan iz legije I Adiutrix, koja je bila 
stacionirana u Donjoj Panoniji. Njen logor je od poslednje decenije I veka, 
sa izvesnim prekidima tokom Trajanovih dačkih ratova (100–106. godine) i 
pohoda protiv Parćana (113–115. godine), bio Brigetion.19 Naziv Egregije-
ve jedinice, zabeležen u šestom redu njegovog natpisa, glasio je cohors vo-
luntariorum. U rimskoj vojsci su u doba carstva posvedočene najmanje 32 
kohorte dobrovoljaca. Njihovo osnivanje, kao i u slučaju kohorti ingenuo-
rum civium Romanorum, vezuje se za krizu tokom Avgustove vlade, kada 
su Rimljani bili suočeni sa delmatsko-panonskim ustankom (6–9. godine) 
i Varovim porazom u Teutoburškoj šumi (9. godine). Kohorte voluntario-
rum su verovatno oformljene od oslobođenih robova koje je Avgust pozvao 
u vojnu službu.20 Jedinicu u kojoj je služio Publije Benije Egregije po svoj 
prilici treba identifikovati sa kohortom VIII voluntariorum civium Roma-
norum. Ona je bila stacionirana u Dalmaciji od vremena delmatsko-panon-
skog ustanka. U I veku je bila u Andetrijumu, da bi krajem stoleća bila pre-
meštena u Tilurijum.21

Žrtvenik čiji je dedikant Publije Benije Egregije zanimljiv je jer do-
nosi podatke o Egregijevoj karijeri i dužnostima. U šestom i sedmom redu 
natpisa navedene su dve šarže – adiutor principis i beneficiarius consularis 
(kat. br. 3). Nema sumnje da je Egregije kao konzularski beneficijar služio u 
Dokleji, gde je spomenik pronađen. Razmatranje njegove karijere zavisi od 
tumačenja prve šarže i prilike u kojoj je podignut žrtvenik. Prema jednoj in-
terpretaciji, izraz adiutor principis preciznije opisuje Egregijeve administra-
tivne dužnosti kao beneficijara u štabu namesnika Dalmacije. Poznati su pri-
meri da beneficijari bliže određuju svoje dužnosti koristeći dodatne termi-

dationsin Dalmatia, u: K. Twardowskaetal. (ed.), Within the Circle of Ancient Ideas and Vir-
tues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, Krakow 2014, 213;Грбић, Племенске 
заједницеу Илирику (n. 12), 147–148.

18 O. Hirschfeld, CILIII 13828; P.Sticotti, Die römische Stadt Doclea in Montenegro, Wien 
1913, 174, no. 38.

19 B. Lőrincz, Legio I Adiutrix, u: Y. LeBohec (ed.), Les légions de Rome sous le Haut-
Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998), Lyon 2000, 151–158.

20 L. Keppie, Chapter II. The Army and the Navy, u: Legions and Veterans. Roman Army Pa-
pers 1971–2000, Stuttgart 2000, 31–32. 

21 Wilkes, Dalmatia (n. 2), 473–474; G. Alföldy, Auxiliartruppen (n. 2), 254, no. 18.
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ne. U Lambezisu u Numidiji su posvedočeni domicurius22 i domicurator,23  a 
u Sirmijumu u Panoniji agrimensor.24 Ovo tumačenje počiva na pretpostav-
ci da Egregijev žrtvenik nije posvećen prilikom unapređenja. Ono se u vo-
tivnim natpisima običnooznačava povezivanjem činova veznikom et ili upo-
trebom predloga ex ispred prethodnog čina.25 Ukoliko je, međutim, žrtvenik 
povezan sa unapređenjem, u obzir bi trebalo uzeti dve interpretacije. Adiutor 
principis bi mogao biti pomoćnik centuriona koji je rukovodio štabom name-
snika provincije (princeps praetorii). Na osnovu toga se pretpostavljalo da 
je Egregije najpre bio beneficiarius consularis, pa zatim adiutor principis.26 
Prema drugom mišljenju, prvo je služio kao adiutor principis praetorii, pa je 
kasnije kao konzularski beneficijar poslat u stanicu u Dokleji.27 Šarža adiu-
tor principis mogla bi se protumačiti i na drugačiji način. Možda je Egregije, 
budući da je služio u pomoćnom odredu, bio pomoćnik najstarijeg centurio-
na po rangu kohorte VIII voluntariorum civium Romanorum. Ovi oficiri če-
sto su nazivani jednostavno principes.28 Iz tog čina je unapređen u konzular-
skog beneficijara i potom detaširan u stanicu u Dokleji.Tom prilikom je po-
digao žrtvenik Jupiteru Kapitolinskom, Eponi Kraljici i Geniju mesta. 

Prisustvo konzularskih beneficijara je, osim u Dokleji, epigrafski po-
svedočeno i u municipijumu Splonistarum. Nastanak i razvoj ovog grada u 
tesnoj su vezi sa rudnicima srebra u njegovoj okolini. Pretpostavlja se da je 
njihovo administrativno središte bilo u Kolovratu kod Pljevalja. Status muni-
cipijuma, međutim, pod Markom Aurelijem (161–180. godine) nije dodeljen 
ovom rudničkom vikusu, kao što je bilo uobičajeno, već domorodačkom na-
selju u Kominima.29 O postojanju beneficijarne stanice u municipijumuSplo-
nistarum svedoče tri epigrafska spomenika. Samo je žrtvenik posvećen Ju-
piteru Kapitolinskom (Iuppiter Optimus Maximus) precizno datovan u 194. 
22 CBFIR 772, 773.
23 CBFIR 774.
24 M. Mirković, Beneficiarii consularis in Sirmium,Chiron 24, 1994, 374, no. 25 = AE 1994, 

1424.
25 J. Nelis-Clément, Les beneficiarii: militaires et administrateurs au service de l’Empire (Ier 

s. a.C. – VIe s. p.C.), Bordeaux 2000, 383.
26 A. von Domaszewski, Die Rangordnung des römischen Heeres (Einl., Bericht u. Nachtr. 

von B. Dobson), Köln – Graz 19672, 34; CBFIR p. 384, ad no. 488. 
27 Wilkes, Dalmatia (n. 2), 120. Matijević, Tusculum 2, 2009, 52 i n. 113 izražava rezervu u 

pogledu pretpostavke da je Publije Benije Egregije bio pomoćnik centuriona koji je bio na 
čelu štaba provincijskog namesnika. On navodi mišljenje Anamarije Kurilić, prema kojem 
Egregije nije bilo beneficijar, nego njegov viši pomoćnik (adiutor princeps).

28 Domaszewski, Rangordnung (n. 26), 66; M. Speidel, Princeps as a Title for ad hoc 
Commanders, u: Roman Army Studies I, Amsterdam 1984, 189.

29 O nastanku i razvoju municipijuma Splonistarum vidi: Loma, ŽA 52, 2002, 143–179; 
eadem,Проблеми идентификације, уређења и становништва муниципија С.,Гласник 
завичајног музеја (Пљевља) 3, 2002, 9-23; Mirković, Municipium S( )(n. 3), 28–33; 
eadem, Municipium S. (n. 3), 56–65.
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godinu (kat. br. 6). Njegov dedikant bio je Publije Elije Fuscin, beneficiarius 
consularis legije I Adiutrix, stacionirane, kako smo gore naveli, u Brigetionu 
u Donjoj Panoniji.30 Žrtvenik posvećen Nemezi i Geniju municipija datovan 
je na kraj II veka ili na početak III veka (kat. br. 7). Ime njegovog dedikan-
ta nije moguće do kraja rastumačiti. Kognomen, zabeležen u četvrtom redu, 
glasio je Saturninus. Gentilno ime, navedeno na kraju trećeg reda u skraće-
nom obliku, možda je glasilo Fl(avius) ili Hel(  ). Izdavači korpusa benefi-
cijarnih natpisa Rimskog carstva napominju da bi Hel() mogao biti skraćeni 
nomen beneficijara ili naziv municipijuma.31 Druga mogućnost se čini malo 
verovatnom, jer je municipijum čijem je Geniju posvećen žrtvenik po svoj 
prilici municipijum Splonistarum. Daleko je prihvatljivija pretpostavka da je 
reč o skraćenom gentilnom imenu. Ono je moglo glasiti Helvius (u Dalma-
ciji posvedočeno 16 puta32), ali iHelvidius, Helius/Hellius, Helstrius, Helve-
cius, Helvisius (ova imena nisu zabeležena u Dalmaciji).33 Saturnin je u štab 
namesnika Dalmacije detaširan iz legije XI Claudia. Ona je u II i III veku či-
nila deo donjomezijske posade. Na Dunav je prekomandovana iz Germanije, 
neposredno posle dačkog upada u Donju Meziju tokom zime 101/102. godi-
ne. Kratko vreme je bila stacionirana u Eskusu, da bi po završetku Trajano-
vih dačkih ratova bila premeštena nizvodno u Durostorum, gde je ostala do 
pozne antike.34 O prisustvu konzularskih beneficijara u municipijumu Sploni-
starum svedoči i nadgrobni spomenik dvadesetosmogodišnjeg Aula Gablija 
Liberala iz II veka. Podigao ga je Flavije Aper, beneficiarius consularis ne-
poznate jedinice (kat. br. 8).

Konzularski beneficijari raspoređeni u provincijama širom Rimskog 
carstva obavljali su raznolike dužnosti.One su, između ostalog, uključivale 
staranje o održavanju reda i mira, nadgledanje vitalnih saobraćajnica, kon-
trolu nad lokalnim stanovništvom, prikupljanje informacija za namesnika 
provincije. Na finansijskom planu, beneficiarii consularis su učestvovali u 
prikupljanju carina, poreza i anone za vojsku (annona militaris). Neki od 
njih obavljali su i sudske dužnosti i razmatrali peticije lokalnog stanovniš-
tva.35 Upravo ova raznolikost otežava određivanje dužnosti konzularskih be-
30 Vid. supra n. 19.
31 CBFIR p. 358, ad no. 451.
32 OPEL II 176–177.
33 OPEL II 176.
34 F. Matei-Popescu, The Roman Army in Moesia Inferior, Bucureşti 2010, 133–134.
35 O dužnostima beneficijara opširnije vid.: M. Mirković, Beneficiarii consularis and the New 

Outpost in Sirmium, Roman Frontier Studies 1989, Proceedings of the XVth International 
Congress of Roman Frontier Studies, Exeter 1991, 255–256; J. Ott, Die Beneficiarier. Un-
tersuchungen zu ihrer Stellung innerhalb der Rangordnung des römischen Heeres und zu 
ihrer Funktion, Stuttgart 1995, 113–155; Nelis-Clément, Beneficiarii (n. 25), 211–268; B. 
Rankov, The governor’s men: the officium consularis in provincial administration, u: A. 
Goldsworthy, I. Haynes (ed.), The Roman Army as a Community, Cambridge 1999, 15–35.
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neficijara stacioniranih u Dokleji i municipijumu Splonistarum. Beneficiarii 
consularis na službi u Dokleji verovatno su se, pored ostalog, starali o bez-
bednosti saobraćaja na putu koji je prolazio neposredno pored grada. Ova 
komunikacija je vodila kroz unutrašnjost Dalmacije i povezivala je Naronu 
i Skodru.36 Iste dužnosti mogli su imati i konzularski beneficijari u munici-
pijumu Splonistarum. Tu su se od magistralne saobraćajnice koja je jadran-
sko primorje povezivala sa unutrašnjošću i dolinom Ibra odvajali ogranci na 
sever (u dolinu donjeg Lima) i jug (u dolinu Tare).37 Postojanje beneficijar-
ne stanice u municipijumu Splonistarum moglo bi se povezati i sa rudnici-
ma srebra u oblasti grada. Beneficijari su u rudničkim distriktima bili zadu-
ženi za održavanje reda, a obavljali su i određene administrativne i finansij-
skedužnosti.38

Votivni spomenici konzularskih beneficijara iz Dokleje i municipiju-
ma Splonistarum zanimljivi su zbog božanstava kojima su upućene molitve. 
Žrtvenik iz 194. godine, nađen u sekundarnoj upotrebi u Pljevljima, bio je 
posvećen Jupiteru Kapitolinskom (kat. br. 6). Iuppiter Optimus Maximus je 
bio vrhovni bog rimskog panteona, zaštitnik države i pokrovitelj careva. Nje-
gov kult bio je jedan od zvaničnih kultova rimske vojske.39 Više od 50% vo-
tivnih spomenika konzularskih beneficijara bilo je posvećeno Jupiteru Ka-
pitolinskom, bilo samom, bilo u kultnoj zajednici sa drugim božanstvima.40 
Na žrtvenicima iz Dokleje nalazimo gasa Eponom, koja nosi epitet Regina, i 
Genijem mesta (Genius loci) (kat. br. 2, 3).Epona je izvorno keltska boginja, 
zaštitnica konja i konjanika. Stoga ne iznenađuje što je njen kult bio veoma 
raširen u rimskoj vojsci, naročito među konjanicima koji su služili u telesnoj 
gardi careva ili provincijskih namesnika (equites singulares).41 O poštovanju 
Epone među konzularskim beneficijarima svedoče još tri natpisa iz balkan-
36 М. Гарашанин, Црна Гора у доба Римског царства, у: Историја Црне Горе. Књига 

прва: Од најстаријих времена до краја XII вијека, Титоград 1967, 194–195. 
37 I. Bojanovski, Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i naselja u rimskoj 

provinciji Dalmaciji, V. Gornje Podrinje u sistemu rimskih komunikacija, Godišnjak CBI 
23, 1987, 108–111.

38 Nelis-Clément, Beneficiarii (n. 25), 259–264; Ott, Die Beneficiarier (n. 35), 151–155.
39 A. von Domaszewski, Die Religion des römischen Heeres, Westdeutsche Zeitschrift für 

Geschichte und Kunst 14, 1895, 22–28; G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 
München 1902, 110–113; E. Birley, The Religion of the Roman Army: 1895-1977, u: 
The Roman Army. Papers 1929-1986, Amsterdam 1988, 401–402; Y. le Bohec, L’armée 
romaine, Paris 1990, 260, 264.

40 J. Nelis-Clément, Le monde des dieux chez les beneficiarii, u: Der römische Weihebezirk 
von Osterburken II. Kolloquium 1990 und paläobotanische-osteologische Untersuchungen, 
Stuttgart 1994,252, Tableau I; eadem, Beneficiarii (n. 25), 32.

41 Wissowa, Religion und Kultus (n. 39), 315; K. M. Linduff, Epona: A Celt among the Romans, 
Latomus 38, 1979, 817–837; M. Speidel, Equites singulares Augusti. Begleittruppe der 
römischen Kaiser des zweiten und dritten Jahrhunderts, Bonn 1965, 73–74; idem, Guards 
of the Roman Army, Bonn 1978, 39.
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skih i podunavskih provincija Rimskog carstva. Jedan žrtvenik, datovan u 
vreme Karakaline vlade (212–217. godine), nađen je u  Magnumu u Dalma-
ciji. Posvetio ga je beneficiarius consularis legije XI Claudia.42 Iz istog peri-
oda potiče i votivna ara iz Abritusa u Donjoj Meziji, posvećena 215. godine,43 
dok je žrtvenik iz Virunuma u Noriku okvirno datovan u III vek.44 Poštova-
nje Eponinog kulta među konzularskim beneficijarima treba povezati sa nji-
hovim raznolikim dužnostima, koje su svakako uključivale upotrebu konja. 
Treće božanstvo kojem su Lakon i Egregije uputili svoje molitve je Genius 
loci.Konzularski i drugi beneficijari relativno su često posvećivali spomeni-
ke Genijima mesta.45 Svako mesto imalo je svog božanskog zaštitnika kojeg 
je trebalo umilostiviti. Pored toga, beneficijari nisu dugo ostajali na jednom 
mestu službe, pa im je prizivanje lokalnih božanstava olakšavalo uklapanje 
u novu sredinu.46 Drugi žrtvenik iz municipijuma Splonistarum bio je posve-
ćen Nemezi i Geniju municipijuma (kat. br. 7). Kult Nemeze je bio raširen 
u rimskoj vojsci, naročito u III veku. Smatrali su je zaštitnicom arene i vež-
bališta. Pored toga, Nemeza je kažnjavala obesne neprijatelje i donosila po-
bedu.47 Njen kult je posvedočen i među beneficijarima, najčešće u podunav-
skim provincijama, odakle potiče više od polovine dedikacija.48 Genius mu-
nicipii je svakako zaštitnik municipijuma Splonistarum, gde je dedikant spo-
menika služio u beneficijarnoj stanici. Beneficijari su posvete Genijima gra-
dova (municipijuma ili kolonija) podizali iz sličnih razloga kao i Genijima 
mesta. Nastojali su da obezbede zaštitu i podršku lokalnih božanstava koja 
su bdela nad stanicama i naseljima u kojima su služili.

Iz Dokleje i municipijuma Splonistarum potiče još nekoliko svedo-
čanstava o rimskoj vojsci, pored spomenika konzularskih beneficijara. U Do-
kleji je počivao jedan legionar. Na žalost, ni njegovo ime, ni naziv legije nisu 
sačuvani (kat. br. 5). Njegov nadgrobni spomenik mogao bi se datovati u I 
vek. Prvi izdavači natpisa su pomišljali da je vojnik sahranjen u Dokleji slu-
žio u odredu neke od legija koje su u I veku bile stacionirane u Dalmaciji 
– VII ili XI.49 Ovu pretpostavku treba primiti sa velikom dozom rezerve jer 
42 CBFIR 434.
43 R. Ivanov, Zwei Inschriften der beneficiarii consularis aus dem Kastell Abritus in Moesia 

Inferior, ZPE 100, 1994, 485–486, no. 2 = AE 1993, 1370.
44 CBFIR 253.
45 Nelis-Clément, Le monde des dieux chez les beneficiarii, 252, Tableau I; eadem, Beneficiarii 

(n. 25), 33–35. Za Genije mesta vid.: Wissowa, Religion und Kultus (n. 39), 156–157.
46 J. Helgeland, Roman army religion, u: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 16/2, 

Berlin 1978, 1499–1500; Matijević, Tusculum 2, 2009, 52–53.
47 Herter, RE XVI/2, 2369–2370, s.v. Nemesis; Wissowa, Religion und Kultus (n. 39), 315–

316; Birley, Religion of the Roman Army (n. 39), 406–407.
48 Nelis-Clément, Le monde des dieux chez les beneficiarii, 252, TableauI.
49 C. Praschniker, A. Schober, Archäologische Forschungen in Albanien und Montenegro, 

Wien 1919, 2, ad no. 1.
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su u Dalmaciji u I veku bile još dve legije – XX Valeria Victrix i IV Flavia.50 
Osim toga, naš vojnik je mogao služiti i u nekoj drugoj legiji i provinciji, a 
spomenik je podignut u Dokleji jer je tamo bio rođen i regrutovan.

Jedan natpis iz Komina ukazuje da je u municipijumu Splonistarum, 
pored konzularskih beneficijara, bila stacionirana i veksilacija kohorte II 
milliaria Delmatarum. Reč je o nadgrobnom spomeniku Ravonije Autumne, 
žene Asidonija Vitelijana, centuriona kohorte II milliaria (kat. br. 9). Sva je 
prilika da je Vitelijan služio u kohorti II milliaria Delmatarum koja je osno-
vana 168. ili 169. godine, u okviru priprema Marka Aurelija za pohod pro-
tiv Kvada i Markomana.51 Datum njenog nastanka je ujedno i terminus post 
quem za datovanje epitafa Vitelijanove žene. Kohorta II milliaria Delmata-
rumje bila deo dalmatinskog garnizona. Njen logor se nalazio u današnjem 
Čačku ili njegovoj neposrednoj okolini, na granici Dalmacije i Gornje Mezi-
je.52 M. Mirković je prisustvo Asidonija Vitelijana u municipijumu Splonista-
rum objasnila pretpostavkom da je bio veteran naseljen na gradskoj teritori-
ji. Ona ističe da nema osnova za hipotezu da je neki odred kohorte II millia-
ria Delmatarum bio stacioniran u municipijumu jer nijedan epigrafski spo-
menik ne ukazuje na njeno prisustvo na teritoriji grada ili u dolini Lima.53 
Čini se, međutim, da ovu mogućnost ne treba sasvim odbaciti. Epitaf Ravo-
nije Autumne ne pruža čvrste indicije da je njen muž bio veteran. On je lako 
mogao biti u aktivnoj službi. Stoga pretpostavljamo da je zapovedao veksi-
lacijom kohorte II milliaria Delmatarum koja jeu drugoj polovini II veka ili 
u III veku bila stacionirana u municipijumu Splonistarum.54

Pojedini epigrafski spomenici iz Komina ukazuju da je u municipiju-
mu Splonistarum i na njegovoj teritoriji tokom II i III veka vršena regrutacija 
za jedinice rimske vojske. Dvadesetpetogodišnji Elije Felicijan služio je u le-
giji XIII Gemina. Njegova porodica živela je na teritoriji municipijuma Splo-

50 O legijskoj posadi Dalmacije tokom I veka vidi: Wilkes, Dalmatia (n. 2), 88–105.
51 С. Ферјанчић, Нове кохорте Марка Аурелија у војсци Далмације и Горње Мезије, 

у: К. Марицки Гађански (ур.), Антика као инспирација и предмет истраживања 
кроз миленије. Зборник радова, Београд 2017, 269–270. Istu identifikaciju predložilе 
su A. Cermanović-Kuzmanović, Neue Funde aus dem Municipium S., 121 (non vidi); 
С. Лома, Клаудије Гали Северови нови сенатор и. Истраживања из епиграфике, 
просопографије и римске политичке историје деведесетих година II века, Београд 
2010, 276, бр. 9; Mirković, Municipium S(  ), (n. 3), 35; eadem, Municipium S. (n. 3), 71. 
A. i J. Šašel, ILJug, p. 68, ad no. 612 smatraju da je verovatno u pitanju kohorta II Aurelia 
nova milliaria equitata civium Romanorum koja je u II i III veku bila stacionirana na gran-
ici Dalmacije i Gornje Mezije.

52 Alföldy,Auxiliartruppen (n. 2), 252, no. 13; Ферјанчић, Нове кохорте Марка Аурелија (n. 
51), 271.

53 Mirković, Municipium S(  ), (n. 3), 35; eadem,Municipium S. (n. 3), 71.
54 За центурионе помоћних одреда као заповеднике вексилација вид. von Domaszewski, 

Rangordnung (26), 62.
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nistarum. Felicijanov nadgrobni spomenik, koji su podigli njegovi roditelji, 
nađen je na Ilijinom Brdu, 5 kilometara daleko od rimskog grada u Komini-
ma (kat. br. 10). Na tom lokalitetu se nalazilo značajno naselje, koje je posto-
jalo i u predrimsko doba.55 Legija XIII Gemina je tokom II veka i većeg dela 
III veka bila stacionirana u Apulumu u Dakiji.56 Kada je Aurelijan oko 271. 
godine napustio ovu provinciju, povučena je na desnu obalu Dunava. Posta-
la je deo garnizona novoosnovane Priobalne Dakije, a logor joj je bila Raci-
jarija.57 Otvoreno je pitanje da li je Elije Felicijan služio u Dakiji ili Priobal-
noj Dakiji, jer se njegov nadgrobni spomenik može samo okvirno datovati u 
vreme posle Hadrijanove vladavine (117–138. godine).

U municipijumu Splonistarum je unovačen i Aurelije Maksim, voj-
nik nepoznate jedinice. Na to ukazuje okolnost da mu je nadgrobni spome-
nik, otkriven u Kominima, podigla majka (kat. br. 11). Aurelije Maksim je 
po svoj prilici pripadao domaćem stanovništvu municipijuma Splonistarum. 
Dominantnu domorodačku grupaciju na području grada činili su Delmati, 
koji su preseljeni iz zaleđa Salone, radi eksploatacije mineralnog blaga. Iako 
datum njihove deportacije nije moguće precizno odrediti, moguće je da se to 
dogodilo ubrzo po suzbijanju delmatsko–panonskog ustanka 9. godine.58 Na 
to da je Aurelije Maksim potekao iz porodice delmatskih doseljenika ukazuje 
ime njegove majke. Ona je nosila ilirski kognomen Vendo,59 karakterističan 
za područje Ridera.60 Ovaj grad, koji se ubicira u Danilu kod Šibenika, bio 
je jedna od najznačajnijih aglomeracija Delmata. Status municipijuma latin-
skog prava stekao je pod Flavijevcima.61 Istog porekla kao i Aurelije Mak-
sim bio je verovatno i Tit Aurelije Aplin, veteran nepoznate jedinice (kat. br. 
12). Njegov nadgrobni spomenik datovan je u drugu polovinu II veka ili u III 
vek. Na delmatsko poreklo našeg veterana nedvosmisleno ukazuje kogno-
men Aplis. Ovo ime je tipično za onomastiku Ridera, gde je posvedočeno 

55 Mirković, Municipium S(  ), (n. 3), 37; eadem, Municipium S. (n. 3), 76–77.
56 I. Piso, Les légions dans la province de Dacie, u: Y. Le Bohec (ur.), Les légions de Rome (n. 

19), 221–224.
57 A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia: A History of the Middle Danube Provinces of the 

Roman Empire, London – Boston, 1974, 211–212.
58 Лома, Гласник завичајног музеја (Пљевља) 3, 2002, 18–19; eadem, Домаће становништво 

муниципија S. у светлости нових епиграфских сведочанстава,Старинар 53–54, 2003–
2004, 53.

59 H. Krahe,Lexicon altillyrischer Personennamen, Heidelberg 1929, 125; A. Mayer, Die 
Sprache der alten Illyrer, Wien 1957, 356; D. Rendić Miočević, Onomasticon Riditinum, 
u: Iliri i antički svijet. Ilirološke studije. Povijest – arheologija – umetnost – numizmatika – 
onomastika, Split 1989, 793.

60 D. Rendić Miočević, Onomasticon Riditinum, u: Iliri i antički svijet (n. 59), 791; Лома, 
Старинар53–54, 2003–2004, 52–53.

61 Wilkes,Dalmatia (n. 2), 290; Mrozewicz, Flavian municipal foundations in Dalmatia (n. 
17), 211.
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dvadeset puta.62 Budući da je Tit Aurelije Aplin bio veteran, možemo pretpo-
staviti da se nakon časnog otpusta iz službe vratio u zavičaj.

Redovima regruta iz Dalmacije pripada i Gaj Statije Celzo čija je kari-
jera zabeležena na jednomepigrafskom spomeniku iz Risna (kat. br. 13). Gaj 
Statije Celzo je okarakterisan kao evocatus Augusti, što znači da je služio u 
pretorijanskoj gardi. Posle ispunjenog roka od šesnaest godina, koliko su slu-
žili pripadnici carske garde, nije otpušten iz vojske, već je zadržan zbog svo-
jih znanja i sposobnosti, kao kandidat za čin centuriona.63 Celzo je učestvo-
vao u Trajanovim dačkim ratovima (101–102. i 105–106. godine). U oba po-
hoda je, zbog podviga, zaslužio odlikovanja karakteristična za evokate (co-
rona aurea, torques, phalerae, armillae).64 Poslednja stepenica njegove kari-
jere bio je centurionat u legiji VII Gemina u Hispaniji. Njegovo imenovanje 
dovodi se u vezu sa podvizima u Trajanovim pohodima protiv Decebala.65 
Nema sumnje da je Gaj Statije Celzo, kojeg je vojnička karijera vodila od 
Rima od Hispanije, bio iz Risinijuma.66 On je testamentom propisao podiza-
nje spomenika i priređivanje javne gozbe u svom rodnom gradu. Pored toga, 
kao Celzova triba navedena je Sergia, u koju su bili upisani građani Risiniju-
ma.67 Statii su inače bili među najuglednijim porodicama ovog grada.68 Tre-
ba napomenuti da status Risinijuma u modernoj istoriografiji još uvek nije 
razjašnjen. Nekadašnje uporište Ardijeja dobilo je gradsku autonomiju pod 
Oktavijanom, pre 27. godine pre n.e. Nije jasno, međutim, da li mu je dode-
ljen rang kolonije ili municipijuma.69

Epigrafski spomenici sa tla Crne Gore, koji svedoče o rimskoj vojsci, 
pružaju vredne podatke o istoriji Dalmacije i njenoj posadi. Najstariji natpis 
potiče iz vremena Domicijanove vladavine (nastao je između 80. i 83. godi-
ne) i otkriva dužnosti oficira rimske vojske u Dalmaciji. Zameniku centuri-
ona legije IV Flavia poveren je zadatak da obnovi most na imanju porodice 

62 D. Rendić Miočević, Imena Firmus, Valens, Maximus u procesu romanizacije ilirskog 
onomastika, u: Iliri i antički svijet (n. 59), 780–781; idem, Onomasticon Riditinum (n. 60), 
789, 792–793; Лома, Старинар 53–54, 2003–2004, 48, 52–53.

63 O evokatima vid.: Domaszewski,Rangordnung (n. 26), 75–78; E. Birley, Evocati Aug.: A 
Review, u: Roman Army (n. 39), 326–330 = ZPE 43, 1981, 25–29; V. A. Maxfield, The 
Military Decorations of the Roman Army, London 1981, 210;

64 Maxfield, Military Decorations (n. 63), 210–211.
65 P. Le Roux, L’exercitus hispanus et les guerres daciques de Trajan, Mélanges de la Casa de 

Velázquez 21, 1985, 94. 
66 Cf. Alföldy, Dalmatien (n. 17), 149, n. 85; Le Roux, Mélanges de la Casa de Velázquez 21, 

1985, 94.
67 Wilkes, Dalmatia (n. 2), 255.
68 M. Šašel Kos, The Statii of Risinium, u: Illyrica Antiqua. In honorem Duje Rendić-Mioče-

vić. Proceedings of the International Conference, Šibenik 12th–15th September 2013, Zagreb 
2017, 174–180.

69 Šašel Kos,The Statii of Risinium (n. 68), 172–174.
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Vesijevaca u dolini Trebišnjice i da odredi granice poseda. Epigrafski spo-
menici sa tla Crne Gore ukazuju na postojanje beneficijarnih stanica u Do-
kleji i municipijumu Splonistarum. Dužnosti konzularskih beneficijara na 
ovim lokalitetima bile su raznolike. Verovatno su uključivale nadgledanje 
saobraćaja na putevima, jer su se oba grada  nalazila u blizini značajnih pute-
va ili raskrsnica. Stanica u municipijumu Splonistarum mogla bi se povezati 
i sa rudnicima srebra u blizini grada. Epigrafski spomenici iz municipijuma 
Splonistarum i Risinijuma ukazuju da je u ovim gradovima i na njihovoj te-
ritoriji vršena regrutacija za odrede rimske vojske. U tom pogledu su naroči-
to značajni natpisi iz municipijuma Splonistarum jer svedoče da je među re-
grutima bilo i pripadnika domaćeg stanovništva.

KATALOG EPIGRAFSKIH SPOMENIKA

KOSIJEREVO

1. Granični natpis, otkriven 1959. godine u Kosijerevu, na levoj oba-
li Trebišnjice, 300 m od železničke stanice Dobričevo–Kosijerevo i 30 m od 
obale reke. Bio je urezan u živu stenu 110 cm iznad tla. Godine 1967. je ise-
čen iz stene i prenet u Zavičajni muzej u Nikšiću, jer je mesto na kojem se 
nalazio potopljeno prilikom izgradnje hidroenergetskog kompleksa na Tre-
bišnjici.

L. Funisulanus Veto/nianus leg(atus) pr(o) pr[aet(ore) / po]ntem et 
terminos [re]/novari iusit per /5 T. Casium Frontonem / o(ptionem) leg(ionis) 
IIII F(laviae) F(elicis) in / [fun]do Vesiio (!) CN(?) /O(?)SCDLV.

D. Sergejevski, Borne frontière romaine de Kosijerevo,Archaeologia 
Yugoslavica 5, 1964, 93–95; I. Bojanovski, Rimska cesta Narona – Leusini-
um kao primjer saobraćajnog kontinuiteta, Godišnjak CBI 10, 1973, 178–
181; idem, Prilozi za topografiju rimskih i predrimskih komunikacija i na-
selja u rimskoj provinciji Dalmaciji, Godišnjak CBI 25, 1987, 167, br. 17; J. 
J. Wilkes, Boundary Stones in Roman Dalmatia, AV 25, 1974, 266–267, no. 
21;ILJug 647.

Redovi 7–8: c(urante) / sc(ripturam) D(  ) L(  ) v(ilico ?) Serge-
jevski, Wilkes, Bojanovski 1987. CN/OSCDLVBojanovski 1973. C:/
S.C.D.L.VILJug. 

Natpis se može datovati na osnovu pomena Lucija Funisulana Veto-
nijana. On je bio namesnik Dalmacije od oko 80. do 83. godine (A. Jagen-
teufel, Die Statthalter der römischen Provinz Dalmatia von Augustus bis Di-
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okletian, Wien 1958, 45–48, no. 13; J. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969, 
445, no. 14).

DOCLEA

2. Žrtvenik od krečnjaka, otkriven krajem 1930. godine, u ruševinama 
rimske Dokleje, na njivi Save Vukanovića, blizu paleohrišćanske bazilike. 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Eponae Re[g(inae)] / Genio loci / C. 
Ocratius /5 Lacon b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) / leg(ionis) I Adiutr(icis) / 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / Crispino et Aeliano / co(n)s(ulibus).

A. Mayer, Novonađeni natpisi u Duklji i oko nje, Vjesnik za arheolo-
giju i historiju dalmatinsku 50, 1928–1929, 67–68, br. 5;Н. Вулић, Антички 
споменици наше земље, Споменик СКА 71, 1931, 124, бр. 302; ILJug 
1825; CBFIR 461.

Žrtvenik je posvećen 187. godine, za konzulata Lucija Brutija Krispi-
na i Lucija Roscija Elijana Pakula.

3. Žrtvenik od krečnjaka, otkriven kod rimske Dokleje, uzidan u pot-
porni stub mosta preko Morače, otprilike jednu milju uzvodno od grada.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Epone Regin(ae) / Genio loci / P. Benni-
us Eg/5regius mil(es) / coh(ortis) vol(untariorum) adiu[t(or)] / princ(ipis) 
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) v(otum) s(olvit).

J. A. R. Munro, W. C. F. Anderson, J. G. Milne, F. Haverfield, On the 
Roman town of Doclea, in Montenegro, Archaeologia 55/1, 1896, 64 = AE 
1897, 5; CIL III 12679; P. Sticotti, Die römische Stadt Doclea in Montene-
gro, Wien 1913, 157, no. 4; ILS 4837; G. Alföldy, Die Auxiliartruppen der 
Provinz Dalmatien, in: Römische Heeresgeschichte. Beiträge 1962 – 1985, 
Amsterdam 1987, 291, no. 18/36; CBFIR 488.

Žrtvenik se okvirno datuje u II vek: CBFIR; Alföldy, loc. cit. Matije-
vić, Cohors VIII Voluntariorum civium Romanorum i neki njezini pripadnici 
u službi namjesnika provincije Dalmacije,Tusculum 2, 2009, 53 predlaže ne-
što preciznije datovanje, na osnovu sličnosti sa žrtvenikom koji je 187. godi-
ne posvetio Gaj Okratije Lakon (kat. br. 2). On smatra da su ova dva spome-
nika podignuta jedan za drugim ili u veoma kratkom vremenskom razmaku.

4. Fragment nadgrobnog natpisa, otkriven u Dokleji, ispod mosta pre-
ko Širalije.
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] / [- - -] b(ene)[fi]ci[ario (?)] / co(n)s(ularis) [- - -] / Rufina [- - -] / 
piissim[o - - - / - - -.

CIL III 13828; Sticotti, Die römische Stadt Doclea in Montenegro, 
174, no. 38.

5. Fragment nadgrobne stele od krečnjaka, otkriven u selu Podglavi-
ca, na levoj obali Morače, u sekundarnoj upotrebi, ispred kuće Stanka Mila-
čića, gde je služio kao stepenik.

] / F[- - -]M[- - -] / CAP[- - -] / milit(i) l[eg(ionis) - - -] / stip[e]
n[diorum] /5 XO[- - -] / VIII[- - -] / h(ic) [s(itus) e(st)].

C. Praschniker, A. Schober, Archäologische Forschungen in Albanien 
und Montenegro, Wien 1919, no. 1; ILJug 1828.

Redovi 5–6: Na fotografiji (Praschniker, Schober, op. cit., p. 2, fig. 2) 
se posle slova X vidi okruglo slovo koje bi, prema smislu natpisa, pre moglo 
biti Q nego O. Stoga predlažemo čitanje q(ui) [v(ixit) a(nnis)- - - m(ensibus)] 
/ VIII[- - -].

Fragment bi se mogao datovati u I vek. Na to ukazuje formula hic situs 
est, karakteristična za južnu Dalmaciju u pomenutom stoleću (G. Alföldy, Die 
Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969, 28).

MUNICIPIUM SPLONISTARUM

6. Žrtvenik od krečnjaka, otkriven u Pljevljima, uzidan u harem kuće 
Mustafe bega Selmanovića.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) s(acrum) / P. Ael(ius) Fusci/nus mil(es) 
leg(ionis) / I Ad(iutricis) b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) /5 Imp(eratore) 
L. Sept(imio) Severo / Pert(inaci) Aug(usto) et Albi(no) Caes(are) / co(n)
s(ulibus) v(otum) l(ibens) m(erito) p(osuit).

C. Patsch, Sandžak novopazarski u rimsko doba, Glasnik Zemalj-
skog muzeja Bosne i Hercegovine 6, 1894, 475, br. 23; idem, Archäologis-
ch-epigraphische Untersuchungen zur Geschichte der römischen Provinz 
Dalmatien,Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und Herzegowina 
4, 1896, 282–283, no. 23; CIL III 13847; CBFIR 460; M. Mirković, Munici-
pium S( ). A Roman Town in the Central Balkans, Komini near Pljevlja, Mon-
tnegro, Oxford 2012, 34, no. 12; eadem, Municipium S. Rimski grad u Komi-
nima kod Pljevalja, Beograd 2013, 68–69, br. 12.
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Žrtvenik je posvećen 194. godine, za konzulata Septimija Severa i 
Klodija Albina.

7. Žrtvenik od krečnjaka, otkriven u Kominima, na imanju učitelja 
Gavre Ostojića, gde je služio kao podupirač drvenog koša postavljenog uz 
kuću.

Deae Xante (!) / Nemesi et Geni/o municipi(i) Hel() / Saturninus /5 {b}
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis) XI Cl(audiae) / lib{i}es (!) posuit.

Д. Сергејевски, Римски натписи Босне, Ужичког краја и Санџака, 
Споменик СКА93, 1940, 156, бр. 24; А. Цермановић-Кузмановић, 
Вотивни споменик из Комина, Старинар20, 1969, 25–28 = AE 1971, 
303; ILJug 602; CBFIR 451; Mirković, Municipium S(  ), 34, no. 11; eadem, 
Municipium S., 68, br. 11.

Red 3: municipi(i) h(uius) Cermanović-Kuzmanović. Fl(avius) Serge-
jevski, ILJug, Mirković. Hel(?)CBFIR.

Žrtvenik se datuje na kraj II veka ili početak III veka: CBFIR, p. 358, 
ad no. 451.

8. Nadgrobna stela od krečnjaka, nađena 1965. godine u Kominima kod 
Pljevalja, na poznoantičkoj nekropoli na lokalitetu Beli Breg, blizu groba III.

D(is) M(anibus) s(acrum) / Aulo Gab/lio Liberali / q(ui) v(ixit) a(nnis) 
XXIIX /5 Fl(avius) Aper / b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) / m(emoriam) 
p(osuit).

А. Цермановић, Римски натписи из Комина, Старинар 18, 1967, 
204, бр. 4 = AE 1979, 454; A. Cermanović-Kuzmanović, Neue Funde aus 
dem Municipium S., in: J. Bibauw (ed.), Hommages à Marcel Renard III, 
Bruxelles 1969, 118–119 (non vidi); ILJug 607; CBFIR 452; Mirković, Mu-
nicipium S( ), 34, no. 13; eadem, Municipium S., 69, br. 13.

Red 2–3: Gabi/lio Mirković.
Nadgrobni spomenik se datuje u II vek: CBFIR 359, ad no. 452.

9. Nadgrobni spomenik od krečnjaka, otkriven 1966. godine u Komi-
nima kod Pljevalja, na poznoantičkoj nekropoli II.

[D(is)] M(anibus) s(acrum) / Raoniae (!) Au/tumnae q(uae) v(ixit) / 
a(nnis) XL Scard(onitanae) / Asidonius / Vitellianu/s 7(centurio) c(o)h(ortis) 
II mil(liariae) / c(oniugi) c(arissimae) p(osuit).
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A. Cermanović-Kuzmanović, Neue Funde aus dem Municipium 
S., 121 (non vidi); ILJug 612; С. Лома, Клаудије Гал и Северови нови 
сенатори. Истраживања из епиграфике, просопографије и римске 
политичке историје деведесетих година II века,Београд 2010, 276, бр. 9 
= АЕ 2010, 1153; Mirković, Municipium S( ), 35, no. 15; eadem, Municipi-
um S., 71, br. 15.

Red 2: Ratoniae Cermanović-Kuzmanović, ILJug, Mirković.Raoniae 
(!) Loma, uz napomenu da je reč o obliku gentilicija Ravonius.

Druga polovina II veka ili III vek. Terminus post quem za datova-
nje je 168. ili 169. godina, kada je osnovana kohorta II milliaria Delmata-
rum (С. Ферјанчић, Нове кохорте Марка Аурелија у војсци Далмације и 
Горње Мезије, у: К. Марицки Гађански (ур.), Антика као инспирација 
и предмет истраживања кроз миленије. Зборник радова, Београд 2017, 
269–270).  

10. Nadgrobni spomenik, nađen na Ilijinom Brdu kod Pljevalja.

D(is) M(anibus) / Ae(lio) Felicia/no mi(liti) le(gionis) / XIII Ge(minae) 
q(ui) v(ixit) a(nnis) /5 XXV filio / dul(cissimo) Maxi/mus et Fi/[±2]a p(arentes).

W. Kubitschek, Aus Dalmatien und seinem Hinterlande, Vjesnik za hi-
storiju i arheologiju dalmatinsku 15, 1928, 38; ILJug 1370; Mirković, Muni-
cipium S( ), 40, no. 35; eadem, Municipium S., 82, br. 35.

Red 7–8: Fi[rm]a Kubitschek. Fi/aetia ILJug, uz napomenu da je ime 
moglo glasiti Fi/rma ili Fi/nita. Fi/aetia (?) Mirković. 

Kao donju hronološku granicu za datovanje spomenika treba uzeti Ha-
drijanovu vladavinu (117–138. godine) pošto Felicijan nosi gentilno ime Ae-
lius. Formula vixit annis je u Dalmaciji karakteristična za doba poznog prin-
cipata (Alföldy, Die Personennamenin der römischen Provinz Dalmatia, 
29). Ona ukazuje da bi Felicijanov spomenik možda trebalo datovati u vre-
me posle vlade Marka Aurelija (161–180. godine).

11. Nadgrobna stela od krečnjaka, nađena u Kominima kod Pljevalja, 
na nekoj livadi. Potom preneta u dvorište Abdul-efendije Karaahmetovića.

D(is) M(anibus) s(acrum) / Aur(elia) Vendo / s(ibi) viva p(osuit) / et 
Aur(elio) Ma/5ximo mi/liti filio / q(ui) (vixit) an(nis) XXV.

Н. Вулић, Антички споменици наше земље, Споменик СКА71, 
1931, 119, бр. 285; idem, Антички споменици наше земље,Споменик 
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СКА 98, 1940–1948, 132, бр. 291; ILJug 1725 = AE 1986, 549; Mirković, 
Municipium S( ), 36, no. 17; eadem, Municipium S., 72–73, br. 17.

Kao terminus post quem za datovanje natpisa treba uzeti vladavinu 
Marka Aurelija (161–180. godine), zbog gentilnog imena Aurelia/Aurelius.

12. Nadgrobna stela od krečnjaka, nađena 1965. godine u Kominima 
kod Pljevalja, na poznoantičkoj nekropoli na lokalitetu Beli Breg, između 
grobova br. VI i VII.

D(is) M(anibus) s(acrum) / T. Aurel(io) Aplini / vet(e)r(ano) q(ui) 
v(ixit) a(nnis) LXX / et Aur(eliae) Vendoni /5 coniugi T. Aur(elius) / Turus 
p(arentibus) p(ientissimis) p(osuit).

А. Цермановић, Римски натписи из Комина, Старинар 18, 1967, 
204, бр. 5 = AE 1979, 455; A. Cermanović-Kuzmanović, Neue Funde aus 
dem Municipium S., 119 (non vidi); ILJug 603; Mirković, Municipium S( ), 
35–36, no. 16; eadem, Municipium S., 72, br. 16.

Red 6: p(atri) p(ientissimo) Cermanović-Kuzmanović.
Kao terminus post quem za datovanje natpisa treba uzeti vladavinu 

Marka Aurelija (161–180. godine), zbog gentilnog imena Aurelia/Aurelius.

RISINIUM

13. Nadgrobni natpis nađen u Risnu.

C. Statius C. f(ilius) / Serg(ia) Celsus / evoc(atus) Aug(usti) donis / do-
natus bis corona /5 aurea torquibus / phaleris armillis / ob triumphos belli / 
Dacici ab Imp(eratore) Caesa/re Nerva Traiano Aug(usto) /10 Germ(anico) 
Dac(ico) Parthico / Optimo 7(centurio) leg(ionis) VII Geminae / in Hispania 
t(estamento) p(oni) i(ussit) et epulo / dedicavit.

CIL III 6359 + p. 1491; ILS 2665; IDRE 305.
Spomenik je, sudeći prema Trajanovoj titulaturi, podignut između pro-

leća 116. godine i leta 117. godine. Car nosi titulu Parthicus, koju je dobio 
20. ili 21. februara 116. godine (D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grun-
dzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 20043, 123). Datum 
njegove smrti – 7. avgust 117. godine – treba uzeti kao terminus ante quem 
za datovanje, jer nije okarakterisan kao divus (cf. P. Le Roux, L’exercitus hi-
spanus et les guerres daciques de Trajan, Mélanges de la Casa de Velázquez 
21, 1985, 94).
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SPISAK SKRAĆENICA
АЕ = L’Année épigraphique,Paris
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chen Beneficiarer-Inschriften des Römischen Reiches. Der römische Weihe-
bezirk von Osterburken I, Stuttgart 1990.

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum
Godišnjak CBI = Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, Sa-

rajevo
IDRE = C. C. Petolescu, Inscriptions de la Dacie romaine: Inscripti-

ons externes concernant l’histoire de la Dacie (Ier-IIIe siècle) I-II, Bucarest 
1996-2000.

ILJug = A. Šašel, J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia in-
ter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt, Ljubljana 1963; Ins-
criptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMLX et MCMLXX re-
pertae et editae sunt, Ljubljana 1978; Inscriptiones Latinae quae in Iugosla-
via inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt, Ljubljana 1986.

ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae I-III, Berlin 1892-
1916.

OPEL = Onomasticon provinciarum Europae Latinarum I-IV, Buda-
pest – Wien 1994-2002.
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gowina, Wien
ŽA = Živa Antika, Skopje
ZPE = Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bonn

Snežana FERJANČIĆ

ROMAN ARMY ON THE SOIL OF MONTENEGRO: 
EPIGRAPHIC EVIDENCE

Summary

Epigraphic evidence from the territory of Montenegro pertaining to the 
Roman army testifies to the history of the province of Dalmatia and its garrison. 
Inscriptions mentioning soldiers andregiments were discovered on four sites: in 
Risan (Risinium), Duklja (Doclea), Komini and Pljevlja (Municipium Splonistarum) 
and Kosijerevo.
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The earliest piece of epigraphic evidence dates from the governorship of 
Lucius Funisulanus Vettonianus (ca. 80–83 A.D.). It reveals the duties of the Roman 
officers serving in Dalmatia. An optio of the legion IV Flavia was appointed to renew 
the bridge and the boundary stones on the private property of Vesii in the valley of 
Trebišnjica. Epigraphic monuments from Montenegro imply the existence of stations 
of beneficiarii consularis in Doclea and Municipium Splonistarum respectively. The 
evidence includes altars dedicated to various deities (Juppiter, Epona Regina, Genii 
and Nemesis) and two funerary inscriptions. The duties performed by beneficiarii 
consularis in Doclea and Municipium Splonistarum must have been manifold. 
They probably included traffic control, since both towns were located near vital 
communications. The station in Municipium Splonistarum could be related to 
the silver mines in the town’s vicinity. Posts of beneficiarii consularis in mining 
districsts are attested throughout the Roman provinces. Epigraphic evidence implies 
that a detachment of the cohort II milliaria Delmatarum, which was stationed in 
the area of Čačak on the border between Dalmatia and Moesia Superior, garrisoned 
Municipium Splonistarum after the reign of Marcus Aurelius. The regiment’s 
centurion, who buried his wife in the town, could have commanded the detachment.

Epigraphic evidence from Risinium and Municipium Splonistarum reveals 
soldiers recruited in these towns. A member of the distinguished family of Statii 
from Risinium served in the praetorian guard and was promoted to the centurionate 
in the legion VII Gemina in Hispania. Trajan decorated him for bravery in Dacian 
campaigns. Inscriptions from Municipium Splonistarum and its territory are 
particularly important because they testify that the recruitment encompassed the 
native population. Onomastic evidence implies that soldiers were drafted among 
the Delmatae who formed the dominant indigenous group in the town. They have 
been deported to the area after the suppression of the Dalmatian–Pannonian revolt 
(9 A.D.), to work in the local mines.





 

Мирко ОБРАДОВИћ*

РЕКЕ НА БАЛКАНУ ЈУЖНО ОД ДУНАВА И СЕВЕРНО 
ОД ХЕЛАДЕ У СТРАБОНОВОЈ ГЕОГРАФИЈИ

ABSTRACT:The paper deals with Strabo’s account of rivers running 
through the Balkans, belonging to the Black Sea, Adriatic and Aegean drain-
age basins. His knowledge of rivers is focused on navigable parts and river 
mouths, rather than on those parts closer to the source. Regarding the rivers 
of the Black Sea drainage basin, Strabo mentions the most important right 
tributaries of the Danube, and the Sava River and its tributaries are consid-
ered in relation to the ancient trade routes. The rivers of the Adriatic basin 
are mostly short and isolated without the possibility of easy communication 
between one river-basin and another, but the economic importance of these 
rivers is underlined and it is specified, seen from the mouth to the inland, 
whether a river is navigable or not. Strabo was also well acquainted with 
the five great rivers of ancient Macedonia and Thrace which enter the Aege-
an Sea. Unfortunately, Book VII of Strabo’s Geography is not preserved in 
its entirety, but even in the fragmentary state in which it is preserved, it con-
tains the most complete geographical description of ancient Macedonia and 
the Thracian coast in antiquity we possess today. 

KEYWORDS: Strabo, Geography, Book VII, navigable rivers, the 
Balkans, the Danube tributaries, drainage basins, Adriatic, Aegean.

Реке данас, као и у прошлости, повезују и раздвајају људе. Оне 
су, поред планина и мора, најизразитије природне границе између поје-
диних области, земаља, народа, племена. Реке су, дакле, границе раз-
двајања, али и исто тако и места сусретања и контакта међу људима. 
На обалама река нужно се развија и буја живот, људи се групишу и на-
стају насеља сеоског и градског типа. Путовање рекама било је, с дру-

Историјски записи, година XCIV, 1-2/2021
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торију).
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ге стране, одувек од велике економске важности и могло је повезива-
ти и веома удаљена места. Упркос брзацима, водопадима и другим при-
родним баријерама, речни саобраћај је увек био јефтинији од копне-
ног, чак и након што су људи почели да граде путеве на копну. Реке усе-
цају своја корита и кроз веома уске долине између планина и брда, тамо 
где није могуће подизати путеве, па често представљају једине доступ-
не саобраћајнице. Није зато случајно што су речни токови тако важан 
елемент у описима античких географа и уопште путника у старини.1 
Страбон из Амасије на Понту, географ и полихистор, аутор монумен-
талне Географије у 17 књига која доноси јединствен и опсежан приказ 
античког света негде на почетку римског принципата (време владави-
на царева Октавијана Августа и Тиберија), оставио нам је, између оста-
лог, драгоцена сведочанства о готово свим важнијим рекама за које се 
знало у антици. Речни токови управо су неке од основних географских 
одредница у Страбоновим описима појединих земаља и области, по-
што је он сам држао и полазио од тога да је „нека земља добро разгра-
ничена (εὐπεριόριστον), уколико ју је могуће омеђити рекама, планина-
ма или морем (ὅταν ἢ ποταμοῖς ἢ ὄρεσιν ἢ ϑαλάττῃ δυνατὸν ᾖ),“ односно 
народом или народима који на њој живе, величином и обликом.2 На дру-
гом месту, опет, наводи да је море то које највише описује неку земљу и 
одређује њен облик (πλεῖστον δ’ ἡ ϑάλαττα γεωγραφεῖ καὶ σχηματίζει τὴν 
γῆν), цртајући заливе, мореузе, као и земљоузе, полуострва и ртове, а у 
томе му помажу реке и планине (προσλαμβάνουσι δὲ ταύτῃ καὶ οἱ ποταμοὶ 
καὶ τὰ ὄρη).3

У седмој књизи своје Географије Страбон описује велики део се-
верне Европе између реке Рена (Рајне) на западу, Истра (Дунава) на југу 
и реке Танаиса (Дона) и Мајотиде (Азовског мора) на истоку. Од европ-
ског копна јужно од Дунава описује и области на Балканском полуос-
трву између Јадранског и Црног мора, укључујући ту и Македонију и 
Епир, а изостављајући највећи део старе Хеладе у ужем смислу. Велики 
речни токови попут Рајне и Дунава, односно Дона, који по ондашњим 
схватањима твори природну границу између Европе и Азије, за Стра-
бона су основне географске одреднице у одређивању и омеђавању овог 
големог географског простора, а међу њима Дунав заузима централно 
место у шематизованој представи о Балканском полуострву или „Ев-
ропи с ове стране Истра“.4 За реку Дунав географ каже да је то највећа 

1 Уп. нпр. B. Campbell, Rivers and the Power of Ancient Rome, Chapel Hill 2012, 45–82. 
2 Strab. II 1, 30.
3 Strab. II 5, 1. Уп. C. Connors, A River Runs Through It: Waterways and Narrative in Strabo, 

in D. Dueck (ed.), The Routledge Companion to Strabo, Abingdon – New York 2017, 210. 
4 Уп. недавно P. Counillon, L’Istros dans la Géographie de Strabon, Balcanica 51, 2020, 11–13.
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(μέγιστος) европска река која дели Европу на два дела (VII 1, 1), а двој-
ност имена (Истар/Данувиј) објашњава тиме што је Данувиј (Δανούιος) 
име за горњи ток реке где она „тече углавном кроз земљу Дачана, а у 
свом доњем току који називају Истар (Ἴστρος), тече кроз земљу Гета све 
до Понта“.5 Ово је уједно једно од само два места у Географији где се 
Дунав назива Данувиј (Δανούιος) уместо уобичајеног Истар (Ἴστρος), 
јер је Страбон углавном добро упознат o средњoм и доњeм току Дуна-
ва/Истра, иако, следећи неки данас нама непознати извор, наводи и да 
река извире на западу Германије, на удаљености од неких само хиљаду 
стадија (приближно 185 км) од Јадранског мора (Тршћанског залива).6 
Када је, опет, реч о рекама које теку јужно од Дунава, Страбон бележи 
готово све важније реке Балканског полуострва, како оне речне токове 
који се уливају у Дунав, тако и оне које припадају јадранском или егејс-
ком сливу. Овај рад је зато из практичних разлога и подељен на три ос-
новна дела, покривајући реке на Балканском полуострву северно од Хе-
ладе споменуте код Страбона а које припадају: 1) дунавском (црномор-
ском), 2) јадранском и 3) егејском сливу. Треба свакако нагласити и да 
Страбон није лично посетио крајеве северно од Хеладе описане у сед-
мој књизи Географије, већ се у описивању морао ослањати на старију 
литературу или, опет, на писце ближе свом времену. Иако је за ондашње 
прилике могао себе сматрати „светским путником“, верује се да није бо-
равио у областима северније од града Никопоља, Августове насеобине 
у јужном Епиру, ако већ није био и у Аполонији у Илирији и познавао 
бар део Via Egnatia на основу личног искуства.7 У сваком случају, нема 
у његовом делу довољно индиција за претпоставку да је боравио у пре-
делима северно од линије коју дефинише овај римски друм.

 

5 Strab. VII 3, 13. Сви цитати из седме књиге Страбонове Географије у преводу наведени 
су, уз незнатне корекције, према М. Обрадовић, Страбон из Амасије: историчар и 
географ. VII књига Страбонове Географије: превод и коментари, Београд 2018, док 
је грчки текст, као и распоред фрагмената VII књиге, цитиран према Баладјеовом 
издању публикованом у оквиру престижне Collection Budé: Strabon. Géographie, Tome 
IV (Livre VII). Texte établi et traduit par R. Baladié, Paris, Les Belles Lettres, 1989. 

6 Strab. VII 1, 1. За објашњење овог очигледно погрешног податка (стварна раздаљина у 
ваздушној линији није мања од 450 км), уколико ту није већ реч о грешци преписивача, 
уп. D. W. Roller, A Historical and Topographical Guide to the Geography of Strabo, 
Cambridge 2018, 338. Вид. такође R. Baladié, Strabon. Géographie, Tome IV (Livre 
VII), Paris, Les Belles Lettres, 1989, 65 n. 2, који, опет, с правом наглашава очигледан 
напредак у географским знањима о Дунаву код Страбона и његових савременика у 
односу на старије грчке писце (Херодот, Аристотел) када су извори Дунава тражени 
још далеко на западу у Пиринејима. 

7 Strab. VII 7, 4. Уп. D. Dueck, Strabo of Amasia. A Greek Man of Letters in Augustan Rome, 
London 2000, 28; М. Обрадовић, н.д., 17-19.
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1) Реке дунавског (црноморског) слива 

Од важнијих река које припадају дунавском, односно црноморс-
ком сливу, Страбон у седмој књизи Географије не пропушта да именује 
највеће јужне притоке Дунава попут Саве и Драве. Међутим, док Драву 
(Δράβος или Δραῦος) спомиње само на једном несигурном и конфузном 
месту (VII 5, 2) које поједини издавачи изгледа с правом одбацују,8 а које 
се заправо тиче средњег тока реке Саве и града Сегестике као стратеш-
ки важног места за Римљане у Панонији, за реку Саву (Σάβος, Σάος или 
Σαῦος у зависности од рукописа) и њене поједине притоке оставља за-
нимљиве и вредне информације. Говорећи, наиме, о панонском граду 
Сегестици (Σεγεστική), подигнутом „на месту где се састаје више река и 
све су пловне“ (ἐν συμβολῇ ποταμῶν πλειόνων, ἁπάντων πλωτῶν), Страбон 
наглашава да су то реке „којима се у Сегестику допрема роба одасвуд а 
нарочито из Италије“ (ἐντεῦϑεν δὲ καὶ ποταμοὶ ῥέουσι πολὺν καταφέροντες 
εἰς αὐτὴν τόν τε ἄλλον καὶ τὸν ἐκ τῆς Ἰταλίας φόρτον).9 Појашњава да се 
ту ради о у старини добро познатом и доста коришћеном трговачком 
путу који је полазио из Аквилеје у северној Италији и водио преко Тер-
гесте (Τεργέστε, данашњи Трст), Наупорта (Ναύπορτος, данас Врхника) 
и југоисточних масива Алпа, спуштајући се пловним рекама до долине 
Саве код Сегестике (данашњег Сиска). Опис овог трговачког пута Акви-
леја-Наупорт-Сегестика-долина Саве Страбон у општим цртама доно-
си већ у четвртој књизи своје Географије (IV 6, 10), али такође и са мање 
очигледних грешака него што је то случај са споменутим извештајем из 
седме књиге (VII 5, 2). Са приличном тачношћу наводи, наиме, да је Сеге-
стика град у равници поред које протиче река Сава која се улива у Истар 
(ἡ Σεγεστική πόλις ἐν πεδίῳ, παρ᾽ ἣν ὁ Σάος παραρρεῖ ποταμὸς ἐκδιδοὺς εἰς 
τὸν Ἴστρον), а на путу који води из Италије бележи неименовану пловну 
реку која из Илирије тече поред Наупорта (у рукописима грешком стоји 
Пампорт, Πάμπορτον у акузативу) а улива се у Саву, тако да се роба лако 
преноси до Сегестике и земаља Панонаца и Тауриска (παραρρεῖ γὰρ δὴ 
τὸν Ναύπορτον ποταμὸς ἐκ τῆς Ἰλλυρίδος φερόμενος πλωτός, ἐκβάλλει δ’ εἰς 
τὸν Σάον, ὥστ᾽ εὐμαρῶς εἰς τὴν Σεγεστικὴν κατάγεται καὶ τοὺς Παννονίους 
καὶ Ταυρίσκους). А ту се код Сегестике, додаје Страбон на истом месту, 
и река Колапис (Купа) улива у Саву, а обе реке су пловне и теку са Алпа 
(συμβάλλει δ’ εἰς τὸν Σάον κατὰ τὴν πόλιν καὶ ὁ Κόλαπις· ἀμφότεροι δ’ εἰσὶ 
πλωτοί, ῥέουσι δ’ ἀπὸ τῶν Ἄλπεων).10 
8 Од савремених издавача, на пример, Baladié, н.д., 116, док га S. L. Radt, Strabons 

Geographika, Band 2, Buch V–VIII: Text und Übersetzung, Göttingen 2003, 298, задржава.
9 Strab. VII 5, 2.
10 Strab. IV 6, 10.
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С друге стране, Страбонов извештај из седме књиге (VII 5, 2) да-
леко је конфузнији, барем у оном делу који се тиче ту наведених реч-
них токова. Забуну уноси навођење неколико притока Саве, спомену-
то уметање реке Драве на месту на којем то никако није могуће, као 
и навођење извесне реке Ноар која под тим именом није забележена 
ни у једном другом сачуваном извору. Јасно је, ипак, да је неименова-
на река из четврте књиге (IV 6, 10) која протиче поред Наупорта (Врх-
нике у данашњој Словенији) у седмој (VII 5, 2) добила име и назва-
на Коркором (Κορκόρας), јер код Страбона стоји следеће: „Поред На-
упорта тече река Коркора, која се користи за превоз робе. Река Корко-
ра се улива у Саву, [ова у Драву], а ова се опет улива у реку Ноар код 
Сегестике. Одатле Ноар већ расте, примајући воде реке Колапис, која 
са Албијске горе тече кроз земљу Јапода, и улива се у Данувиј у об-
ласти Скордиска“ (πλησίον δὲ τοῦ Ναυπόρτου ποταμός ἐστι Κορκόρας, ὁ 
δεχόμενος τὰ φορτία· οὗτος μὲν οὖν εἰς τὸν Σαῦον ἐμβάλλει, [ἐκεῖνος δ’ εἰς 
τὸν Δράβον]· ὁ δὲ εἰς τὸν Νόαρον κατὰ τὴν Σεγεστικήν. Ἐντεῦϑεν δ’ ἤδη 
ὁ Νόαρος, πλήϑει προσλαβών τὸν διὰ τῶν Ἰαπόδων ῥέοντα ἐκ τοῦ Ἀλβίου 
ὄρους Κόλαπιν, συμβάλλει τῷ Δανουίῳ κατὰ τοὺς Σκορδίσκους). Стра-
бон рачуна да „дужина пута од Тергесте до Данувија износи отприли-
ке хиљаду и две стотине стадија“ (ὁδὸς ἀπὸ Τεργέστε ἐπὶ τὸν Δανούιον 
σταδίων ὅσον χιλίων καὶ διακοσίων),11 а бележи још да се „у близини Се-
гестике, на путу који води за Италију, налазе и тврђаве Сискија и Сир-
миј“ (ἐγγὺς δὲ τῆς Σεγεστικὴς ἐστι καὶ ἡ Σισκία φρούριον καὶ Σίρμιον, ἐν 
ὁδῷ κείμεναι τῇ εἰς Ἰταλίαν). 

Овај пасус (VII 5, 2) веома је значајан и представља једно од нај-
замршенијих и највише тумачених места у сачуваном делу седме књиге 
Страбонове Географије. Очигледно је да је одељак лакунозан, а питање 
је и у којој је мери сам Страбон ваљано цитирао своје изворе, вероват-
но Посејдонија или неког другог Страбону савременог аутора из Авгус-
товог доба. Остављајући по страни остале занимљиве историјске и гео-
графске појединости, у њему су уочљиве бар три грешке или недоумице 
када су у питању на том месту споменути речни токови. Прва се извес-
но тиче реке, притоке Саве, коју географ назива Коркором (Κορκόρας). 
Ако, судећи то бар на основу имена, Страбон, односно његов извор, ми-
сли под Коркором на реку Крку, он онда чини грешку јер Крка (античка 

11 Није прецизирано до које то тачке на Дунаву је изведен рачун, али је свакако у питању 
грешка. Једна хиљада и две стотине стадија дају приближно 225 километара, а у 
стварности је дужина пута од Трста до ушћа Саве у Дунав код Београда знатно већа 
и износи отприлике 600 километара (уп. Baladié, н.д., 210 n. 2). Ако се, опет, мери 
растојање између, на пример, Трста и Беча као најближе тачке на Дунаву, оно износи 
око 360 километара. Уп. D. W. Roller, н.д., 370.
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Corcoras) не тече поред Наупорта (Врхнике). Река Крка је свакако јед-
на од највећих и најважнијих притока Саве, али она извире југоисточ-
но од Љубљане (римске Емоне), пролази кроз Ново Место и тек се код 
Брежица близу данашње државне границе Словеније и Хрватске улива 
у Саву. Река за коју се наводи да тече поред Наупорта (Врхнике), дакле, 
не може бити Крка, већ једна друга притока Саве, која се данас назива 
Љубљаница. Ова такође значајна река заиста извире јужно од данашњег 
градића Врхнике (античког Наупорта) и протиче кроз модерну Љубља-
ну (античку Емону), а на неких десетак километара удаљености од гра-
да се улива у Саву. Иако нема директне потврде, сва је прилика, дакле, 
да се река споменута у Страбоновим извештајима (IV 6, 10; VII 5, 2) у 
антици називала Наупорт, баш као и место недалеко од којег је извира-
ла и кроз које је протицала.12 

Друга јасна грешка у наведеном пасусу тиче се помињања реке 
Драве на погрешном месту на којем очигледно не може да стоји и које 
се извесно односи на реку Саву. Јер Коркора (Крка) се заиста улива у 
Саву, најважнију притоку Дунава, која се, међутим, никако не може ули-
вати у Драву, другу важну притоку Дунава, да би се ова опет улила у 
реку Ноар код Сегестике, како стоји у рукописима. Како објаснити ову 
грешку са Дравом, али и податак о реци Ноару, који се, с друге стра-
не, не може само и искључиво назвати грешком писца или преписива-
ча. Треба свакако, као што је већ речено, имати у виду да Страбон није 
лично посетио ове крајеве, да је о њима имао недовољно јасне предста-
ве и да се у њиховом описивању морао у потпуности ослонити на своје 
изворе. Како њих, међутим, није могуће са сигурношћу идентификова-
ти,13 могло би се за Драву претпоставити да је „ускочила“ на место Саве 
и била помешана с њом грешком преписивача или, што је вероватније, 
потребом да буде наведена у извештају као значајна река коју не треба 
изоставити. Као такву („славну реку“) је већ, уосталом, бележи и Пли-
није Старији када прецизно наводи да су знамените и пловне реке, при-
токе Дунава, управо Драва која долази из правца Норика, а за коју наг-
лашава да је силовита река, и Сава, која тече од Карнијских Алпа и која 
је мирнија, а да раздаљина између њих износи 120 миља.14 Страбону, 
који је ипак знатно старији писац од Плинија, не треба узети за зло што 
није, ослањајући се на недовољно прецизне изворе, правио јасну разли-

12 Уп. аргументовано M. Šašel Kos, Ljubljanica in Ancient Sources, in P. Turk et al. (edd.), 
The Ljubljanica − a River and its Past, Ljubljana 2009, 92–95. 

13 За расправу о различитим могућностима, уп. нпр. M. Šašel Kos, The Noarus River in 
Strabo’s Geography, Tyche 17, 2002, 145–152.

14 Plin. HN III 147: amnes clari et navigabiles in Danuvium detluunt Draus e Noricis 
violentior, Saus ex Alpibus Carnicis placidior, CXX intervallo. 
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ку између ових притока Дунава и њиховог географског положаја у вре-
ме када је и сам ток Дунава/Истра тек постао нешто боље познат као по-
следица римских освајања. 

Трећа недоумица тиче се „мистериозног“ назива и одређења реке 
Ноара (Νόαρος) која се под тим именом не јавља ни у једном другом са-
чуваном извору. Међутим, ако се спомен Драве на погрешном месту 
може објаснити грешком самог географа (односно његовог извора) или 
преписивача, то ипак не може бити случај и с Ноаром, пошто се исти 
Ноар као назив за сасвим конкретан речни ток јавља на чак два места у 
седмој књизи Географије (VII 5, 2; 5, 12). Највећи и основни водени ток 
који прима воде других река, међу којима је поименце наведена и река 
Купа, антички Колапис (Κόλαπις, Colapis), пре него што и сам преда 
воду Дунаву у области Скордиска (код данашњег Београда), може бити 
само река која је у старини, као уосталом и данас, називана Сава. То што 
је код Страбона та река названа чак два пута Ноаром, захтева, међутим, 
додатно објашњење. Купа (антички Колапис) је такође пловна река, бар 
у њеном доњем току од ушћа Одре до ушћа у Саву и као значајан водени 
ток нашао је, дакле, место у Страбоновом извештају, истина не и сасвим 
прецизно одређен.15 А што се Ноара тиче, најбоље решење је да, како се 
чини, под Ноаром Страбон, односно његов извор, мисли само на доњи 
ток Саве од античке Сегестике (Сискије) до крајњег ушћа реке у Дунав 
код Београда.16 Сам назив Ноар (Νόαρος) није, међутим, географ могао 
тек тако да измисли, већ је он морао бити у употреби као можда друго и 
локално име за реку Саву или бар за њен доњи ток. На такав закључак 
би могао да упути управо други спомен Ноара у одељку у којем се још 
једна значајна притока Дунава, Margus (Велика Морава у данашњој Ср-
бији) јавља са двојним именом (VII 5, 12). Говорећи, наиме, о келтским 
Скордисцима који се деле на Велике и Мале, Страбон управо каже да 
су „Велики Скордисци насељени између две реке које се уливају у Ис-
тар – Ноара, који тече крај Сегестике, и Марга (неки ову реку називају 
и Барго) - док Мали Скордисци живе с друге стране реке Марга, грани-
чећи се са Трибалима и Мезима“ (οἱ μὲν μεγάλοι Σκορδίσκοι καλούμενοι, 
οἱ δὲ μικροί, οἱ μὲν μεταξὺ δυεῖν ποταμῶν οἰκούντες ἐμβαλλόντων εἰς τὸν 
Ἴστρον, τοῦ τε Νοάρου τοῦ παρὰ τὴν Σεγεστικήν ῥέοντος καὶ τοῦ Μάργου 
(τινὲς δὲ Βάργον φασίν)· οἱ δὲ μικροὶ τούτου πέραν, συνάπτοντες Τριβαλλοῖς 
15 Плиније Старији је већ далеко прецизнији када наводи да се река Купа (Colapis) улива 

у Саву поред Сискије где са два рукавца твори острво Сегестику: Colapis in Saum 
influens iuxta Sisciam gemino alveo insulam ibi efficit, quae Segestica appelatur (Plin. HN 
III 148).

16 Са овим мишљењем је данас сагласна већина истраживача. Уп. нпр. W. Aly, Strabonis 
Geographica, Band 4: Untersuchungen über Text, Aufbau und Quellen der Geographika, 
Bonn 1957, 296–299; M. Šašel Kos, н.д., 152. 
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καὶ Μυσοῖς).17 Дакле, као што је то случај са Моравом за коју се у из-
вештају наводе два имена (Марго,18 коју неки зову и Барго), слично је 
могло бити и са реком Савом, где би Ноар представљао друго (старије?) 
име реке или бар њеног доњег тока. Све то индиректно упућује и на бар 
два различита извора које је Страбон имао пред собом, од којих је један 
могао бити старији, а други далеко ближи Страбоновом добу.19 Могуће 
је такође да су и оба претпостављена извора веома блиска Страбоновом 
времену, јер је централно место у наведеним Страбоновим извештаји-
ма из четврте и седме књиге Географије (IV 6, 10; VII 5, 2) дато граду 
Сегестици. А то је место нарочито добило на значају пошто га је заузео 
Октавијан (Август) у свом Илирском рату 35. године пре н. е., када су 
Римљани у непосредној близини Сегестике на супротној обали Купе ос-
новали војни логор Сискију (Siscia). Сискија је временом постала рим-
ско (од времена Флавијеваца и Colonia Flavia Siscia), док је Сегестика 
остала само домаће насеље. Карактеристично је, међутим, да је за Стра-
бона Сискија (Σισκία) још увек само тврђава (φρούριον) поред Сегести-
ке. То указује, дакле, на извор веома близак Страбоновом времену, јер 
се у оба извештаја наводи да је управо Сегестика та која је погодна да 
буде база за рат са Дачанима.20 

Река Морава (Μάργος) је уједно и последња десна притока Дуна-
ва коју Страбон бележи чиме се закључује списак река које припадају 
црноморском сливу а које су поименце споменуте у седмој књизи њего-
ве Географије. Он не познаје или нема потребу да спомене бројне десне 
притоке Дунава које теку у правцу севера на територији данашње исто-
чне Србије и Бугарске, као што су Млава, Тимок, Искар, Осам, Јантра.21 
Исто тако, приметно је да, након споменуте реке Купе (Κόλαπις), Стра-
бон не бележи више ниједну другу притоку реке Саве у њеном доњем 
току. И ова чињеница запала је за око истраживачима.22 А тај је простор 

17 За објашњење овог одељка код Страбона с погледом на територијално распростирање 
Скордиска у односу на остала балканска племена и народе, уп. F. Papazoglu, 
Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba. Tribali, Autarijati, Dardanci, Skordisci i 
Mezi, Sarajevo 1969, 275–281. 

18 Рукописи бележе облик Μάρτου (у генитиву), а сматра се да је алтернативни облик 
Барго (Βάργος) заправо прелазни између старијег Бронго (Βρόγγος), који налазимо 
већ код историчара Херодота (Hdt. IV 49), и млађег Марго (Μάργος). Уп. D. Detschew, 
Die thrakischen Sprachreste, Wien 1957, 90. 

19 Уп. W. Aly, н.д., 296. За покушај да се ти извори до краја идентификују, уп. нпр. D. 
Dzino, Strabo 7.5 and Imaginary Illyricum, Athenaeum 96, 2008, 182. 

20 Strab. IV 6, 10: κεῖται δὲ ἡ πόλις εὐφυῶς πρὸς τὸν κατὰ τῶν Δακῶν πόλεμον. Уп. Strab. VII 
5, 2: εὐφυὲς ὁρμητήριον τῷ πρὸς Δακοὺς πολέμῳ.

21 Уп. нпр. Plin. HN III 149: flumina clara e Dardanis Margus, Pincus, Timacus, ex Rhodope 
Oescus, ex Haemo Utus, Asamus, Ieterus.

22 Уп. F. Papazoglu, The Central Balkan Tribes in Pre-Roman Times: Triballi, Autariatae, 
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баш добро испресецан значајним воденим токовима и притокама Саве 
попут Уне, Врбаса, Босне или Дрине.23 Највише пажње свакако привла-
чи недостатак Дрине, највеће и најважније Савине притоке, али треба 
имати у виду да се она у сачуваним изворима најраније јавља код гео-
графа Птолемеја, а да је код неких старијих писаца могла, због слично-
сти имена, бити помешана са реком Дрим.24 

 
2) Реке јадранског слива

Опис источне јадранске обале у седмој књизи Страбонове Геогра-
фије има у доброј мери облик и форму перипла. Перипли (οἱ περίπλοι), 
описи пловидбе дуж и око обала континената, земаља и острва, постали 
су један од најстаријих поджанрова античке историографије и геогра-
фије још од времена првих грчких морепловаца и истраживача који су 
остављали, као у некој врсти бродског дневника, податке о лукама, за-
ливима, острвима, народима и насељима на које су наилазили током пу-
товања. А управо тај метод описивања усваја Страбон где год то може у 
свом делу. Уколико треба да опише неку земљу која има излаз на море, 
он по правилу креће од описа њене обале, да би тек након тога прешао 
у унутрашњост. А код описа обале често мери раздаљине између поје-
диних тачака на обали у „данима пловидбе”, што извесно упућује на не-
кога ко ствари посматра с мора, а не с копна.25 Ехо оваквог Страбоновог 
начина описивања види се чак и у опису унутрашњости копна, пошто 
је Страбону често важно да истакне које су реке у одређеној области 
пловне, а које не. А за пловне реке настоји да утврди докле се њима 
може пловити, управљајући најчешће поглед од ушћа реке у море уз-
водно ка унутрашњости. У том светлу треба посматрати и реке јадран-
ског слива које су споменуте у његовом опису. Тако Страбон у седмој 
књизи своје Географије доноси драгоцене и јединствене податке о нај-
важнијим рекама јадранског слива као што су Неретва, Дрим или Воју-
ша. Спомиње, међутим, и неке друге значајне водене токове који имају 
своју утоку на Јадрану, као што су река Крка у Далмацији или река Се-
ман у данашњој Албанији. 

Ако се пође источном јадранском обалом у правцу југоистока, 
прва река која је споменута у Страбоновом извештају је река Крка у 

Dardanians, Scordisci and Moesians, Amsterdam 1978, 363: “It is noticeable that there is 
no mention of any of the great tributaries of the Save after the Kupa (Colapis), which enters 
the Save just after Segestica.” 

23 Поређења ради, Плиније од левих притока Саве познаје и бележи још реку Босут 
(Bacuntius), а од десних Valdasus и Urpanus као реке вредне спомена (Plin. HN III 148). 

24 Уп. Ptolem. II 16, 4, где се најпре Δρεῖνος (Дрина) јасно одваја од Δρίλων (Дрим). 
25 М. Обрадовић, н.д., 87–88.
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Далмацији. Истине ради, он реку не бележи по имену, али је из опи-
са јасно да се он односи на „далматинску“ Крку у данашњој Хрватској 
(треба је разликовати од горе поменуте Крке, притоке Саве у Слове-
нији). Говорећи, наиме, о делу јадранске обале коју држе Либурни, ге-
ограф као спомена вредан детаљ наводи да „на том путу постоји и река 
којом се узводно превози роба све до земље Далмата и Скардон, либу-
рнски град“ (ἐν δὲ τῷ παράπλῳ ποταμὸς φορτίοις ἀνάπλουν ἔχων μέχρι 
Δαλματέων, καὶ Σκάρδων Λιβυρνὴ πόλις).26 Овако одређена река може 
бити само Крка (антички Titius), која извире у близини Книна, а улива 
се у Јадранско море код Шибеника (Хрватска). Река је управо пловна уз-
водно до данашњег градића Скрадина, а Страбонов Скардон (Σκάρδων) 
je тај Скрадин у Далмацији на реци Крки (лат. Scardona) у близини 
чувених слапова ове реке на неких двадесетак километара удаљености 
од Jадранског мора. Страбон га, што је значајно, означава као либурн-
ски град, а реком се Крком у старини изгледа протезала и природна ет-
ничка граница између народа Либурна и Далмата/Делмата. То, уоста-
лом, потврђује и Плиније Старији када бележи да је Скардона (Скра-
дин) био центар судског округа (conventus Scardonitanum), једног од три 
на подручју провинције Далмације, под који су потпадале заједнице на 
територији Либурна и заједница Јапода.27 Управо до реке Тициј (Крке) 
простирала се Либурнија, а одатле почињала Далмација у ужем смис-
лу.28 Користећи очигледно податке из неког перипла, Страбон још пре-
цизира (VII 5, 4) да је либурнска обала за неких пет стотина стадија (око 
93 километара) дужа од обале Јапода, која је већ претходно била „пре-
мерена“ у дужини од хиљаду стадија (185 километара).29 

И река Нарон (Νάρων, данас Неретва), најважнија река у Далма-
цији, нашла је очекивано место у Страбоновом извештају. Она је, опет, 
у старини била и природна јужна граница распростирања народа Дал-
мата/Делмата. Страбон још наводи и драгоцен податак да око реке На-
рон живе и племена Даоризи, Ардијеји и Плереји.30 У долини Неретве 
26 VII 5, 4.
27 Plin. HN III 139. Уп. Д. Грбић, Племенске заједнице у Илирику: предурбане адми ни-

стративне структуре у римским провинцијама између Јадрана и Дунава (I–III век), 
Београд 2014, 71–72.

28 Plin. HN III 141: Liburniae finis et initium Dalmatiae Scardona. 
29 VII 5, 4. За прецизност ове и других бројки у премеравању јадранске обале и дужине 

пловидбе истом у старини, уп. нпр. M. Kozličić, Historijska geografija istočnog Jadrana 
u starom vijeku, Split 1990, passim. 

30 VII 5, 5. Страбонови Даоризи (Δαόριζοι) су илирски Даорси, а за проблем тери то-
ријалног одређења Ардијеја, уп. Ф. Папазоглу, О територији илирског племена 
Ардијеја, Зборник Филозофског факултета у Београду VII–1, 1963, 71–86, која сматра 
да су Ардијеји у време своје највеће моћи живели на територији данашње Црне Горе. 
За нешто другачије мишљење у вези њихове матичне територије, уп. такође M. Šašel 
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код данашњег села Вид код Метковића подигнут је и град Нарона, веро-
ватно већ од времена цара Августа као Colonia Iulia Narona, центар На-
ронитанског судског округа (conventus Naronitanus). Овај конвент био је 
највећи од три у римској провинцији Далмацији, обухватајући подручје 
од Неретве на западу до граница провинције на истоку и североисто-
ку.31 Нарон (Неретву) Страбон спомиње на још једном месту, у одељку 
у коме побија неке тврдње и заблуде историчара Теопомпа о Јадранс-
ком и Јонском мору (VII 5, 9). Цитира, између осталог, Теопомпа у вези 
с могућношћу постојања подземног пролаза који повезује Црно (или 
Егејско) са Јадранским морем. Страбон одлучно побија такву могућ-
ност, али напомиње да Теопомп као доказ за своју тврдњу наводи грн-
чарију са грчких острва Хиоса и Тасоса која је налажена у реци Нарону 
(ἀπὸ τοῦ εὑρίσκεσϑαι κέραμόν τε Χῖον καὶ Θάσιον ἐν τῷ Νάρωνι).32 

Настављајући пут источном страном јадранске обале, Страбон 
као значајан водени ток који се не може прескочити наводи (VII 5, 7) и 
реку Дрилон (Δρίλων), што је данашњи Дрим. Река Дрим постаје од Бе-
лог и Црног Дрима, протиче највећим делом кроз данашњу северну Ал-
банију, а својим најважнијим краком се у старини, као и данас, улива-
ла у Јадранско море јужно од града Љеша, античког Лиса (Lissus). Стра-
бон, међутим, град Лис (Λίσσος), као и Акролис (Ἀκρόλισσος), утврђе-
ну акрополу града Лиса, спомиње у наредном пасусу (VII 5, 8), док реку 
Дрилон (Дрим) бележи у претходном (VII 5, 7) као најважнију природну 
географску одредницу вредну спомена пошто се размине Ризонски за-
лив (уобичајено ὁ Ῥιζονικὸς κόλπος,33 залив Бока Которска), наводећи да 
је река „Дрилон пловна узводно у правцу истока све до земље Дардана-
ца“ (καὶ Δρίλων ποταμός, ἀνάπλουν ἔχων πρὸς ἕω μέχρι τῆς Δαρδανικῆς).34 
Овај значајан податак такође упућује на Страбонов извор који очиглед-
но копно посматра с мора, односно са обале, а не обрнуто. 

 Од река које припадају јадранском сливу а протичу највећим де-
лом кроз данашњу Албанију, Страбон бележи још два значајна воде-
на тока – Војушу и Семан. Каже да јужно од Епидамна (Ἐπίδαμνος), 
односно Дирахија (Δυρράχιον, данашњег Драча), колоније Керкирана 
(Κερκυραίων κτίσμα), теку реке Апсос (Ἄψος) и Аôос (Ἄωος).35 Апсос је 
данас река Семан која настаје спајањем река Девол и Осум, а у Јадран-

Kos, Appian and Illyricum, Ljubljana 2005, 318–321. 
31 Уп. Д. Грбић, н.д., 133.
32 VII 5, 9 = FGrHist 115, F 129 (фрагмент из XXI књиге Теопомпове Историје Филипа). 

За коментар, уп. Baladié, н.д., 213-214 n. 3; S. L. Radt, Strabons Geographika, Band 6, 
Buch V–VIII: Kommentar, Göttingen 2007, 301. 

33 Baladié, н.д., 121, предлаже облик ὁ Ῥιζωνιτῶν κόλπος.
34 VII 5, 7. 
35 VII 5, 8. 
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ско море се улива јужно од велике Караваста лагуне у данашњој Ал-
банији, док је Аôос река Војуша која тече кроз данашњу северну Гр-
чку и јужну Албанију, а има извориште у епирском горју (под плани-
ном Лакмон, која чини део планинског венца Пинда). Страбон управо 
у наставку додаје и да се на Аôосу налази друга значајна грчка насео-
бина на овом делу јадранске обале, Аполонија, град са одличним зако-
нима (Ἀπολλωνία πόλις εὐνομωτάτη), насеобина Коринћана и Керкирана 
(κτίσμα Κορινϑίων καὶ Κερκυραίων). Прецизира и да је град удаљен де-
сет стадија од реке (1, 85 километара), а шездесет (нешто преко 11 кило-
метара) од мора (τοῦ ποταμοῦ μὲν ἀπέχουσα σταδίους δέκα, τῆς ϑαλάττης 
δὲ ἑξήκοντα).36 Тако су у Страбоновом извештају реке Апсос (Семан) и 
Аôос (Војуша) сведене на „помоћне“ географске појмове да би се по-
моћу њих прецизније одредили важни градски и привредни центри на 
обали Јадранског мора, као што су то, нема сумње, били Епидамно (Ди-
рахиј) и Аполонија. Истина, за реку Аôос Страбон бележи занимљи-
ву традицију да се ова река некада називала и Ајантом (Αἴας). Као свој 
извор наводи логографа Хекатеја из Милета, који још „каже и да реке 
Инах37 и Ајант теку са истог места – из подручја око Лакмона, прециз-
није из истог удубљења у земљи, с тим што Инах тече у правцу југа 
до Аргоса (у Амфилохији), а Ајант у правцу запада и Адрије (Јадранс-
ког мора)“ (τὸν δ’ Ἄωον Αἴαντα καλεῖ Ἑκαταῖος καί φησιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ 
τόπου, τοῦ περὶ Λάκμον, μᾶλλον δὲ τοῦ αὐτοῦ μυχοῦ, τόν τε Ἴναχον ῥεῖν 
εἰς Ἄργος πρὸς νότον καὶ τὸν Αἴαντα πρὸς ἑσπέραν καὶ πρὸς τὸν Ἀδρίαν).38 
Овде је занимљиво да Страбонов извор логограф Хекатеј, који је аутор 
славног списа Опис земље (Περίοδος γῆς) са карактеристикама перипла, 
описима пловидбе дуж обала Средоземља са путоказима за мореплов-
це, на овом месту посматра ствари с копна, а не с мора, јер полази од 
изворишта река у планинском масиву Пинда идући ка њиховом ушћу. 

3) Реке егејског слива
 
Страбон је, што је и очекивано, најбоље обавештен о рекама 

које се уливају у Егејско море или припадају егејском сливу. Права је 
зато штета што седма књига Страбонове Географије није до нас стиг-
ла у целости, јер су многи вредни подаци о рекама Македоније и Тра-
кије, као и уопште о топографији ових земаља, сачувани само у мањим 
или већим фрагментима. Због таквог стања ствари, преостали део VII 
36 За вредност ових података о раздаљинама, уп. Baladié, н.д., 122 n. 6. 
37 Термином Инах (Ἴναχος) називан је и горњи ток реке Ахелој (Ἀχελῶος), најважнијег 

речног тока у северозападном делу Хеладе.
38 VII 5, 8 (cf. VI 2, 4) = FGrHist 1, F 102 b-c.
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књиге Географије, где је описан већи део античке Македоније и трачко 
приморје све до Херсонеса трачког (Галипоља), може се данас рекон-
струисати само у фрагментима. За реконструкцију овог дела VII књи-
ге од посебне користи су збирке ексцерпата (Epitome Vaticana и Epitome 
Palatina) чијим је ауторима још био доступан комплетан текст Страбо-
нове Географије, укључујући ту и крај VII књиге. Међутим, чак и у тако 
фрагментарном стању, Страбонова седма књига садржи најцеловитије 
античке географске описе како Македоније, тако и трачког приморја, 
којима данас располажемо. При томе треба имати у виду да Страбон ни 
ове крајеве није познавао из аутопсије, већ се ослањао на дела својих 
претходника и старијих писаца, највише историчара и географа.

 Када се говори о рекама северно од античке Хеладе које имају 
своју утоку у Егејско море, прве на ред да се опишу долазе реке античке 
Македоније. Управо реке помажу да се прецизно одреде етничке и ис-
торијске границе Македоније на југу и истоку. Страбон, као, уосталом, 
и његови претходници, наглашава да река Пенеј (Πηνειός), пловећи кроз 
кланац Темпе, прави природну границу између Македоније и Хеладе.39 
Ова прелепа и моћна река извире у планинском масиву Пинда и у пра-
вцу истока тече средишњим делом Тесалије40 и, прошавши кроз кланац 
Темпе, улива се у Егејско море где формира велику делту. У антици је у 
свом доњем току представљала, дакле, природну, али и историјску, гра-
ницу између Тесалије и Македоније, остављајући планину Олимп на 
северу (у Македонији) и планину Осу на југу (у Тесалији). Одатле мо-
жемо и прочитати да Олимп (Ὄλυμπος), највиша планина у Македонији 
(Μακεδονικὸν ὄρος μετεωρότατον), почиње да раздваја Македонију од 
Тесалије (ἄρχεται διορίζειν τὴν Μακεδονίαν ἀπὸ τῆς Θετταλίας).41 У јед-
ном од фрагмената седме књиге читамо и да је географ сматрао да се 
Македонија у унутрашњости простире од Пелија и Пенеја, планине и 
реке у Тесалији, па све до Пајоније и епирских племена.42 Пенеј и њего-
во ушће је очигледно важна географска одредница у казивању географа 
и старих писаца и полазна тачка у одређивању дужине обале, јер на дру-
гом месту Страбон каже да растојање од реке Пенеја до града Пидне (у 
македонском приморју у Термајском заливу) износи три стотине дваде-
сет стадија, што је отприлике 70 километара.43

 Од значајних река које теку старом Македонијом и уливају се 
у Егејско море, Страбон, очекивано, доста пажње поклања реци Хали-

39 Strab. VII frg. 14 (уп. такође frgg. 4, 12, 14a, 15, 15а, 16, 16c, 16d). 
40 Уп. frg. 14: ῥεῖ δ’ ὁ Πηνειὸς ἐκ τοῦ Πίνδου ὄρους διὰ μέσης τῆς Θετταλίας πρὸς ἕω.
41 Исто.
42 Strab. VII frg. 38а = Eust. Hom. 359, 28–30.
43 Strab. VII frg. 36. За тачност податка о наведеном растојању, уп. Baladié, н.д., 240 n. 1. 
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акмон (Ἁλιάκμων), коју често словенским именом зовемо и Бистрицом. 
То је, без сумње, најважнија река старе Македоније. Страбон наглаша-
ва да се река улива у Термајски залив у области Пиерији,44 а зна да „као 
што река Пенеј прави природну границу између Доње Македоније и 
Македоније крај мора и Тесалије и Магнесије, тако и река Халиакмон 
омеђава Горњу Македонију, а такође, заједно са Еригоном, Аксијем и 
другим рекама одређује границе Македоније са Епирцима и Пајонци-
ма“.45 На тај начин и река Халиакмон служи Страбону као значајан ге-
ографски ослонац у територијалном дефинисању и омеђавању просто-
ра којим је у старини означавана Македонија. То се, дакле, односи на 
горњи и средњи ток реке, али такође и на њено ушће, јер се на дру-
гом месту ексцерптираном у Epitome Vaticana бележи да „након што се 
размине Дион, стиже се и до ушћа Халиакмона, а затим следе градо-
ви Пидна, Метона, Алор, као и реке Еригон и Лудија“ (μετὰ δὲ τὸ Δῖον 
αἱ τοῦ Ἁλιάκμονος ἐκβολαί· εἶτα Πύδνα, Μεϑώνη, Ἄλωρος καὶ ὁ Ἐρίγων 
ποταμὸς καὶ Λουδίας).46 Посебно су овде, као и у другим фрагментима 
VII књиге (frg. 20c, 22, 23), драгоцени подаци који се односе на реку Лу-
дију (Λουδίας), која се између Халиакмона (Бистрице) и Аксија (Варда-
ра) улива у Термајски залив, образујући тако једну велику делту. Река 
Лудија је у старини, међутим, истицала из мочварног Лудијског језера, 
које је у првој половини двадесетог века у потпуности исушено, па се 
рељеф данас знатно разликује од оног који описују Страбон и други ан-
тички писци. Македонски град Пела, отаџбина Филипа II и Александра 
Великог и престоница македонског краљевства, а од времена Октавија-
на Августа и римска колонија, подигнут је код тог језера из којег исти-
че Лудија. Страбон зато вели да је Пелу, која је раније била сасвим мали 
град, Филип знатно увећао, јер је ту и одрастао, а да се испред града 
налази језеро из кога истиче река Лудија. Језеро снабдева водом и јед-
на притока Аксија.47 Страбон такође зна да је Лудија пловна река све до 
Пеле (посматрано од ушћа) у дужини од сто двадесет стадија.48 
44 VII frg. 5 (уп. такође frg. 22). За одређење античке Пиерије као простора између 

Пенеја и Халиакмона и историјат тамошњих насеља, уп. F. Papazoglou, Les villes de 
Macédoine à l’époque romaine, BCH Suppléments XVI, Athènes 1988, 103-124.

45 VII frg. 12: ὅτι Πηνειὸς μὲν ὁρίζει τὴν κάτω καὶ πρὸς ϑαλάττῃ Μακεδονίαν ἀπὸ Θετταλίας 
καὶ Μαγνησίας, Ἁλιάκμων δὲ τὴν ἄνω, καὶ ἔτι τοὺς Ἠπειρώτας καὶ τοὺς Παίονας καὶ αὐτός 
καὶ ὁ Ἐρίγων καὶ ὁ Ἀξιὸς καὶ ἕτεροι.

46 VII frg. 20. За реку Еригон, притоку Аксија (Вардара), која је овде грешком нашла 
место, вид. у даљем тексту. 

47 frg. 23: ὅτι τὴν Πέλλαν, οὖσαν μικρὰν πρότερον Φίλιππος εἰς μῆκος ηὔξησε, τραφεὶς ἐν 
αὐτῇ· ἔχει δὲ λίμνην πρὸ αὑτῆς, ἐξ ἧς ὁ Λουδίας ποταμὸς ῥεῖ· τὴν δὲ λίμνην πληροῖ τοῦ 
Ἀξιοῦ τι ποταμοῦ ἀπόσπασμα. За положај Пеле и њен развој као града, уп. IACP, 805–
806, nо. 543; F. Papazoglou, н.д., 135–139.

48 VII frgg. 20, 22. 120 стадија дају нешто преко 22 километра, али треба имати у виду да 
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 Када се размине Лудија, стиже се и до доњег тока Аксија (Вар-
дара), најважније и највеће реке која протиче кроз Македонију и улива 
се у Термајски залив западно од данашњег Солуна. У складу са својим 
темељним становиштем о Хомеру као оцу географије, Страбон (frg. 
20) полази од хомерских епова где се још у Илијади (Il. II 848–850) го-
вори о Пајонцима (Παίονες) као тројанским савезницима који долазе 
из Амидона/Абидона са широке реке Аксија. Има потребу (frg. 21) да 
објасни и зашто Аксиј, који је блатњава и мутна река (ϑολερός), Хомер 
назива „најлепшом водом“ (κάλλιστον ὕδωρ).49 Није онда чудно што за 
Страбона река Аксиј (Ἄξιος и Ἀξιός) чини и стару етничку границу из-
међу Македонаца и Пајонаца, пошто наглашава да она тече на југ про-
тичући кроз кланце (τὰ στενά) и тиме отежава пролаз из Пајоније у Ма-
кедонију, као што и Пенеј, текући кроз кланац Темпе, чини природну 
препреку између Македоније и Хеладе.50 Прецизира и да се река Ак-
сиј улива у Егејско море у Термајском (Солунском) заливу између мес-
та Халастре и Терме, јер се на другом месту дословно наводи да „за-
тим долази и сам Аксиј, који дели област Ботиају од Амфакситиде, а 
пошто прими воду из реке Еригона, улива се у море између Халастре и 
Терме“ (εἶτα ὁ Ἀξιὸς, διαιρῶν τήν τε Βοττιαίαν καὶ τὴν Ἀμφαξῖτιν γῆν, καὶ 
παραλαβὼν τὸν Ἐρίγωνα ποταμὸν ἐξίησι μεταξὺ Χαλάστρας καὶ Θέρμης).51 
Овај податак о ушћу Аксија се тешко може узети као прецизан, пошто 
су се изгледа и Халастра и Терме првобитно налазили источно од ушћа 
реке.52 Спомен ова два стара насеља у Термајском заливу (Терме су, уос-
талом, дале име и самом заливу) упућује на извор који је вероватно на-
стао у времену пре оснивања града Тесалонике (Солуна) крајем IV века 
пре н. е.,53 јер су и Халастра и Терме само неки од бројних малих градо-
ва (укупно их је, по традицији, било 26) који су престали да постоје ос-
нивањем Тесалонике, и чије је становништво пресељено у нови град.54 

Иза Аксија, на удаљености од двадесет стадија је и река Ехе-
дор (Ἐχέδωρος), што је античко име реке Галик (Γαλλικός), дуге данас 
нешто више од 60 километара, а која се улива у Термајски залив код 

се рељеф на овом делу Термајског залива знатно изменио од античких времена. Уп. 
Baladié, н.д., 234 n. 3. 

49 Уп. Il. XXI 157-158. 

50 VII frg. 4. За могућа објашњења овог извесно лакунозног фрагмента, уп. F. Papazoglou, 
н.д., 325.

51 VII frg. 23 (уп. такође frg. 20).
52 За лоцирање и идентификацију античке Халастре (у изворима потврђена као 

Χαλάστρα, али и Χαλέστρη), уп. F. Papazoglou, н.д., 199–200, а такође IACP, 817, nо. 
548. 

53 Да је то најпре могао бити логограф Хекатеј из Милета, претпоставља D. W. Roller, 
н.д., 404.

54 Уп. Baladié, н.д., 161 n. 9. За стари град Терме, уп. IACP, 818-819, nо. 552. 
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старог Синда, сада предграђа Солуна, а четрдесет стадија даље је и сам 
град Тесалоника коју је основао Касандар (Θεσσαλονίκεια Κασάνδρου 
κτίσμα), као и Егнатијски друм, односно Via Egnatia (ἡ Ἐγνατία ὁδός).55 С 
друге стране, од притока Аксија Страбон нарочито издваја реку Еригон 
(Ἐρίγων), која се назива и Црном реком, што је свакако најважнија дес-
на притока Вардара. Страбон најпре бележи да се „река Еригон, пошто 
прими много воде са илирских планина и са територија Линкеста, Бри-
га, области Деуриопа и Пелагонаца, улива у Аксиј“ (ὁ δὲ Ἐρίγων πολλὰ 
δεξάμενος ῥεύματα ἐκ τῶν Ἰλλυρικῶν ὀρῶν καὶ Λυγκηστῶν καὶ Βρύγων 
καὶ Δευριόπων καὶ Πελαγόνων εἰς τὸν Ἀξιὸν ἐκδίδωσιν).56 Он је свакако у 
праву када наводи да река Еригон са притокама протиче кроз античке 
горњомакедонске области Линкестиду, Деуриоп и Пелагонију које ве-
ликим делом својих територија припадају данашњој републици Север-
ној Македонији. У једном од фрагмената седме књиге могу се, међутим, 
наћи и подаци да „Еригон извире у земљи (племена) Триклара и тече 
кроз земљу Ореста и кроз територију Пеле где се, остављајући град на 
левој страни, улива у Аксиј“ (ὁ μὲν (sc. Ἐρίγων) ἐκ Τρικλάρων ῥέων δι᾽ 
Ὀρεστῶν καὶ τῆς Πελλαίας, ἐν ἀριστερᾷ ἀφιεὶς τὴν πόλιν καὶ συμβάλλων τῷ 
Ἀξιῷ).57 Збрку овде уносе најпре споменути Триклари (племе, заједни-
ца у Горњој Македонији?) који нису, иначе, познати из других извора, а 
и читање τῆς Πελλαίας које стоји у рукопису неки издавачи емендирају 
у τῆς Πελαγονίας да би фрагменту дали неки смисао.58 У сваком случају, 
фрагмент је прилично лакунозан, а његови подаци извесно нису тачни, 
јер Еригон најпре тече у правцу север-југ, а затим на простору источно 
од данашњег града Битоља мења правац за готово 180 степени и тече 
ка североистоку. Еригон (Црна река) се на крају улива у Аксиј (Вардар) 
код античких Стоба, а Стоби (Στόβοι) су град који је Страбону извесно 
познат.59 

Река Стримон (Στρυμών), на словенским језицима Струма, једна 
је од најважнијих балканских река које се уливају у Егејско море. Стри-
мон извире на планини Витоша близу модерне Софије у Бугарској, а 
улива се у Егејско море код Амфипоља достижући 400 километара у ду-
жини тока. Страбон нам, опет, преноси да река извире у земљи Агријана 
који живе око Родопа (ὡρμημένος ἐκ τῶν περὶ Ῥοδόπην Ἀγριάνων).60 Река 
55 VII frg. 21.
56 Strab. VII 7, 8.
57 Frg. 20.
58 Да то не треба чинити, уп. Baladié, н.д., 234 n. 2. Да се вероватно ради о омашци 

компилатора који је изоставио име града на кога се односи израз ἀφιεὶς τὴν πόλιν, уп. 
опет F. Papazoglou, н.д., 286 n. 40.

59 Уп. VII frg. 4.
60 VII frg. 36. Уп. такође frgg. 37, 37а, као и K. Boshnakov, Die Thraker südlich vom Balkan 
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Стримон је, без сумње, имала велики привредни значај у старини, а била 
је пловна једним делом тока и преко ње је текао саобраћај са трачким 
залеђем. Близу ушћа Стримона подигнут је у другој половини V века 
пре н. е. важан антички град Амфипољ.61 Страбон прецизно одређује 
његов положај на двадесет стадија узводно од ушћа реке на месту по-
знатом у старини и под именом Девет стаза (Ἐννέα ὁδοί).62 И велики 
тамошњи залив Егејског мора који се простире источно од Халкидич-
ког полуострва Страбон и други стари писци називају управо Стримон-
ским заливом (ὁ Στρυμονικὸς κόλπος).63 Река Стримон је за Страбона и 
значајна географска одредница помоћу које дефинише и друге географ-
ске појмове, а најпре историјске и етничке границе појединих земаља и 
народа. Тако вели да „области што се од почетка македонских и пајон-
ских планина пружају до реке Стримона насељавају Македонци, Пајон-
ци и део трачких брђана; а простор с оне стране Стримона све до улаза у 
Понт и до планине Хема у целини припада Трачанима, изузев саме мор-
ске обале; на њој станују Хелени…“ (ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς τῶν Μακεδονικῶν 
ὀρῶν καὶ τῶν Παιονικῶν μέχρι Στρυμόνος ποταμοῦ Μακεδόνες τε οἰκοῦσι 
καὶ Παίονες καὶ τινες τῶν ὀρεινῶν Θρᾳκῶν· τὰ δὲ πέραν Στρυμόνος ἤδη 
μέχρι τοῦ Ποντικοῦ στόματος καὶ τοῦ Αἵμου πάντα Θρᾳκῶν ἐστι πλὴν τῆς 
παραλίας· αὕτη δ᾽ ὑφ᾽ Ἑλλήνων οἰκεῖται…).64 На другом месту у једном 
фрагменту седме књиге се прецизира положај појединих народа и пле-
мена на овом простору – Пајонци (Παίονες) држе територије око реке 
Аксија, па се зато ова област зове Амфакситидом (Ἀμφαξῖτις), а Едон-
ци (Ἠδωνοί) и Бисалти (Βισάλται) преостали део земље до Стримона.65 
Међутим, у наставку горе цитираног казивања из седме главе VII књи-
ге Страбон додаје да „Македонији, међутим, неки придодају и простор 
од Стримона до Неста (τινὲς δὲ καὶ τὴν ἀπὸ Στρυμόνος μέχρι Νέστου τῇ 
Μακεδονίᾳ προσνέμουσιν), пошто је Филип (II) показао нарочито инте-
ресовање за ове области, које је себи присвојио и убирао веома високе 

in den Geographika Strabos. Quellenkritische Untersuchungen, Stuttgart 2003, 273–274, 
за објашњење. За анализу наведеног фрагмента 36 у вези са одређењем области 
Парорбелије (Παρορβηλία) уз реку Стримон и тамошњих градова, уп. нарочито F. 
Papazoglou, н.д., 346-350. 

61 О Амфипољу, уп. IACP, 819-820, nо. 553; F. Papazoglou, н.д., 392–397. 
62 VII frg. 35. Уп. Baladié, н.д., 240 n. 8.
63 VII frg. 32. Поред назива Стримонски, који се користи још од античких времена, данас 

је у службеној употреби и име Орфански залив (Κόλπος Ορφανού) за исту водену 
површину.

64 Strab. VII 7, 4.
65 VII frg. 11. Уп. такође frg. 36, где се ови Едонци и Бисалти, заједно с Одомантима 

(Ὀδόμαντες) називају аутохтоним (αὐτόχϑονες) на простору око реке Стримона. Да 
Страбон на овом месту очигледно следи неки старији извор, уп. F. Papazoglou, н.д., 
351.
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приходе од рудника и других природних богатстава са наведених под-
ручја“.66 То указује, опет, на нешто млађи Страбонов извор (изворе?) из 
времена након велике експанзије македонске државе под Филипом II и 
Александром Великим, када се и појам Македоније постепено ширио 
на исток у трачком приморју и у крајњем домету за последњих краљева 
ишао чак до реке Хебра (Марице).67 

Од значаја у извештају географа је очекивано и река Нест (Νέστος), 
односно Места на бугарском и осталим словенским језицима, дужине 
тока од готово 250 километара. Река извире у данашњој Бугарској, у 
подножју планине Риле, а улива се у Егејско море источно од града Ка-
вале и наспрам грчког острва Тасоса. Река Нест није, за разлику од дру-
гих већих речних токова Македоније и Тракије (Аксиј, Стримон, Хе-
бро), била пловна, али протиче кроз стратешки важан део Тракије бо-
гат сировинама. Страбонов податак о Македонији која се протеже све 
до Неста показује, као што смо видели, да је у његово време река Нест, а 
не Стримон, сматрана природном и етничком границом између Македо-
није и Тракије. Уосталом, простор између Стримона и Неста налазио се 
и под Римљанима у оквиру провинције Македоније. У још једном фраг-
менту седме Страбонове књиге се наглашава да „ушће реке Неста пред-
ставља границу између Македоније и Тракије, онако како су је Филип 
и његов син Александар у своје време повукли“ (εἶτα τὸ Νέστου στόμα 
τοῦ διορίζοντος Μακεδονίαν καὶ Θρᾴκην, ὡς Φίλιππος καὶ Ἀλέξανδρος, ὁ 
τούτου παῖς, διώριζον ἐν τοῖς κατ᾽ αὐτοὺς χρόνοις).68 А колико је и сам 
Страбон био свестан економског значаја простора између река Стримо-
на и Неста, сведочи и његово казивање о Пангајској гори (τὸ Παγγαῖον 
ὄρος), делу масива Родопа, и тамошњим златним рудницима. У једном 
од фрагмената седме књиге Географије читамо и да „постоји велики 
број златних рудника у Крениди у близини Пангајске горе, а где је сада 
подигнут град Филипи; на самој Пангајској гори се налазе и златни и 
сребрни рудници, али има их и на другој страни реке, као и са ове стра-
не Стримона све до Пајоније; а кажу још да и они што обрађују пајон-
ску земљу налазе златно грумење“ (ὅτι πλεῖστα μέταλλα ἐστι χρυσοῦ ἐν 
ταῖς Κρηνίσιν, ὅπου νῦν οἱ Φίλιπποι πόλις ἵδρυται, πλησίον τοῦ Παγγαίου 
ὄρους· καὶ αὐτὸ δὲ τὸ Παγγαῖον ὄρος χρύσεια καὶ ἀργύρεια ἔχει μέταλλα 
καὶ ἡ πέραν καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ μέχρι Παιονίας· φασὶ δὲ καὶ 
τοὺς τὴν Παιονίαν γῆν ἀροῦντας εὑρίσκειν χρυσοῦ τινα μόρια).69 Град Фи-
66 VII 7, 4. 
67 О границама Македоније на истоку у време успостављања римског протектората 

167. године пре н. е. након збацивања последњег македонског краља Персеја, уп. F. 
Papazoglou, н.д., 78–79. 

68 VII frg. 33.
69 VII frg. 34. 
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липи (οἱ Φίλιπποι), који је основао краљ Филип II 356. године пре н. е. на 
месту нешто старијег насеља Крениде (αἱ Κρηνίδες) када је овладао про-
сторима око Пангајске горе, сачувао је свој значај и под Римљанима као 
најважнији градски и економски центар источне Македоније,70 а Стра-
бон, следећи старије изворе, зна и за друге градове који су подигнути у 
такозваној Пиерији, приморском појасу између ушћа Стримона и Нес-
та.71 Бројни су и градови које географ бележи на обали и у трачком при-
морју када се већ размине река Нест у правцу истока.72 

На том источном правцу се стиже и до реке Хебра (Ἕβρος), од-
носно Марице, највеће и најважније реке егејског слива у Тракији и 
уопште у унутрашњости Балканског полуострва са укупном дужином 
тока од преко 500 километара. Река извире на планини Рили у данашњој 
Бугарској и тече у правцу истока између Родопа и планине Балкана, а 
затим се спушта на југ према Егејском мору где образује границу из-
међу модерних држава Грчке и Турске. Река Хебро (Марица) и за Стра-
бона представља значајну граничну линију којом он дефинише источну 
границу Македоније свог времена. Тако се у једном од фрагмената сед-
ме књиге Географије наводи да је „Македонија на западу оивичена оба-
лом Адрије (Јадранског мора), а на истоку меридијаном који је парале-
лан са поменутом обалском линијом и који полази од ушћа Хебра и гра-
да Кипселе“ (ὅτι ἡ Μακεδονία περιορίζεται ἐκ μὲν δυσμῶν τῇ παραλίᾳ τοῦ 
Ἀδρίου, ἐξ ἀνατολῶν δὲ τῇ παραλλήλῳ ταύτης μεσημβρινῇ γραμμῇ τῇ διὰ 
τῶν ἐκβολῶν Ἕβρου ποταμοῦ καὶ Κυψέλων πόλεως).73 Ово је веома зна-
чајан податак јер показује да је источна административна граница про-
винције Македоније још у Страбоново доба била на реци Хебру (Ма-
рици). Ову административну границу Македоније треба свакако разли-
ковати од стварне етничке границе Македоније према Тракији коју, као 
што смо видели, Страбон најпре смешта на Стримону, односно, сле-
дећи неке друге ауторе, на Несту.74 Очигледно је да је и место Кипсе-
ла (τὰ Κύψελα) на реци Хебру било од велике важности,75 јер га Стра-
70 VII frgg. 34, 34a, 41, 42. Првобитно уређен као грчки полис, град Филипи је под 

Римљанима примио римске и италске колонисте, а од 27. године пре н. е. звао се 
званично Colonia Augusta Iulia Philippensis. Уп. IACP, 865–866, nо. 637; F. Papazoglou, 
н.д., 405–413. 

71 VII frgg. 33, 35, 41. Уп. F. Papazoglou, н.д., 389–391, 398–400. 
72 VII frgg. 43, 46. 
73 VII frg. 10. Уп. такође frg. 47, где се каже да је на реци Хебру „граница Македоније коју 

су Римљани присвојили од Персеја, а затим и од Лажног Филипа“ (τῆς Μακεδονίας 
φησὶ τοῦτο ὅριον, ἣν ἀφείλοντο Περσέα Ῥωμαῖοι καὶ μετὰ ταῦτα τὸν Ψευδοφίλιππον). 

74 За објашњење уп. F. Papazoglou, н.д., 83-84; S. Pothecary, The European Provinces: 
Strabo As Evidence, in D. Dueck, H. Lindsay, S. Pothecary (edd.), Strabo’s Cultural 
Geography: The Making of a Kolossourgia, Cambridge 2005, 175-176. 

75 Иако није сигурно где се град налазио, обично се идентификује с модерном Ипсалом 
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бон спомиње на више места у свом казивању. У горе наведеном фраг-
менту (frg. 47) забележено је да пловидба узводно Хебром до Кипселе 
износи 120 стадија,76 а Страбон зна да је овај град био и значајна тачка 
и станица на Егнатијском друму (Via Egnatia), који је од обала Јадранс-
ког мора водио у крајњем исходу до Бизантиона. Географ наглашава да 
је пут Via Egnatia (ἡ Ἐγνατία ὁδός) „премерен римским миљама и обе-
лежен миљоказима све до града Кипселе и реке Хебра у дужини од пет 
стотина тридесет пет миља“ (μιλίων πεντακοσίων τριάκοντα πέντε).77 

Око обала Хебра живела су различита трачка племена, а Стра-
бон поименце, идући од ушћа реке према унутрашњости, наводи Кор-
пиле (Κορπῖλοι), Брене (Βρέναι) и Бесе (Βέσσοι).78 Страбон бележи и 
друге значајне градове на овом подручју, нарочито око ушћа реке Хе-
бра (Марице), као што су то свакако били Ен (Αἶνος)79 или Маронеја 
(Μαρώνεια),80 али можемо само претпоставити да се у овом делу сед-
ме књиге Географије налазило још доста драгоцених историјских, ет-
нографских и топографских података, који се, на жалост, због фрагмен-
тарности не могу више поуздано реконструисати. Да је ту сигурно било 
занимљивог материјала и казивања и о неким притокама Хебра, може 
се закључити већ на основу неколико оскудних фрагмената и подата-
ка из других књига Географије које су сачуване у целини. Без сумње 
је било речи и о реци Аризби (Ἄρισβος), јер то потврђује цитат из XIII 
књиге Страбонове Географије, где се говори о граду Аризби у Троади, 
а набрајају се и остали топоними и хидроними истог и сличног име-
на.81 А античка Аризба у Тракији је заправо данас река Тунџа, најва-
жнија лева притока Марице, дуга око 390 километара, која се у Мари-
цу улива код града Једрена (Хадријанопоља). Било је ту извесно говора 
бар о још једној притоци Хебра, јер фрагмент седме књиге бележи реку 
у Тракији имена Ригинија (Ῥιγινία), која је називана и Еригон (Ἐρίγων).82 
Како иначе није позната река у Тракији, за разлику од Македоније, која 
се звала Еригон (Ἐρίγων), очигледно се овде ради о грешци епитомато-
ра и можда замени за реку Ергин (Ἐργίνος, односно Ἐργίνης, још ста-

на источној, турској страни Марице. Уп. IACP, 878, nо. 645.
76 Што Baladié, н.д., 173, вероватно с правом преправља у 220 стадија, емендирајући 

ἑκατόν (100), како стоји у рукопису, у διακοσίους (200), да би уопште имала смисла 
претпостављена идентификација античке Кипселе с модерном Ипсалом.

77 Strab. VII 7, 4. За прецизност ових мера, уп. Baladié, н.д., 222 n. 2. Уп. такође frg. 56 
за растојање од Хебра и Кипселе до Бизантиона и Кијанејских стена, где је као извор 
наведен географ Артемидор из Ефеса. 

78 VII frg. 46. Ови се Брени спомињу једино на овом месту од сачуваних извора. 
79 VII frgg. 51, 51а, 52а.
80 VII frgg. 43, 43а, 44, 46, 47.
81 Frg. 51c = Strab. XIII 1, 21.
82 VII frg. 48. 
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рији потврђени облик Ἀγριάνης, данас турски Ergene), велику леву при-
току Хебра (Марице), која се улива у Марицу недалеко од града Ипса-
ле у данашњој Турској.83 Ту је свакако било речи и о значајним речним 
токовима који су имали засебно ушће у Егејско море, попут реке Ме-
лана (Μέλας „Црна река“) по којој је назван и велики Мелански залив 
(Сароски залив). У једном се од фрагмената наводи да Херсонес звани 
Трачки (Галипоље) образује Пропонтиду, Мелански залив и Хелеспонт 
(ἡ Χερρόνησος ἡ Θρᾳκία καλουμένη, ποιοῦσα τήν τε Προποντίδα καὶ τὸν 
Μέλανα κόλπον καὶ τὸν Ἑλλήσποντον), а да је Мелански залив тако наз-
ван по реци Мелан која се улива у море у овом заливу (τὸν Μέλανα 
κόλπον, καλούμενον οὕτως ἀπὸ τοῦ Μέλανος ἐκδιδόντος εἰς αὐτόν).84 Упра-
во се преко реке Мелан („Црне“) и Меланског (Сароског) залива трач-
ком обалом и стиже до полуострва Галипоља, које мореузом Хелеспон-
том (Дарданели) раздваја Европу од Азије.

Закључак

Иако није посетио крајеве северно од Хеладе описане у седмој 
књизи Географије, може се на крају рећи да је Страбон оставио дра-
гоцене историјске и географске податке о готово свим важнијим реч-
ним токовима на Балканском полуострву јужно од Дунава, како оним 
што припадају црноморском, тако и оним што припадају јадранском и 
егејском сливу. Нарочито за реке егејског, а могло би се рећи и за најва-
жније реке јадранског слива, подаци код Страбона су доста јасни и пре-
цизни, нарочито уколико их упоредимо с подацима које су забележили 
писци из ранијих епоха. Страбон се у својим извештајима, истина, нај-
више служио старијом литературом, грчким историчарима и географи-
ма класичне и хеленистичке епохе, али се код њега могу пронаћи и по-
даци из савремених извора или оних веома блиских пишчевом време-
ну. Реке спајају, али и раздвајају људе, а у Страбоновом извештају оне 
су значајне географске одреднице које служе за јасније дефинисање те-
риторија, етничких и административних граница између племена, наро-
да и држава, за прецизније одређење градова и других људских насео-
бина. Страбон је неко коме је поглед усмерен с обале ка унутрашњости 
и ко обично посматра реке од њиховог ушћа, а не од изворишта. Такав 
приступ може да објасни и неке погрешке и нејасноће код Страбона, на-
рочито ако се у тексту спомињу делови речног тока ближи изворишту 
83 Уп. Baladié, н.д., 174 n. 7; D. W. Roller, н.д., 413.
84 VII frg. 51 (уп. такође frgg. 52, 52а.). Цитира се и чувено место из Херодотове Историје 

да је у реци Мелан нестало воде за пиће у време преласка огромне персијске војске из 
Азије у Европу за Ксерксовог похода на Хеладу 480. године пре н. е. (Hdt. VII 58). 



48 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

реке. Њега интересује, пре свега, да ли су и докле у унутрашњости реке 
пловне, па одатле и драгоцени подаци о рекама које повезују кршевиту 
планинску унутрашњост с обалом. То се нарочито јасно види у опису 
обала Јадранског и Егејског мора где извештај, где год је то могуће, по-
прима карактеристике перипла, описа пловидбе дуж обале мора са бе-
лежењем најзначајнијих података о лукама, заливима, острвима, ушћи-
ма река, народима и насељима на које се наилази током путовања. 

Од река које припадају црноморском сливу, Страбон спомиње нај-
важније и најдуже десне притоке Дунава, као што су то свакако Сава, 
Драва (несигурна потврда), Морава. Река Сава и њене притоке се разма-
трају у односу на античке трговачке путеве који су једним својим делом 
ишли управо долинама река, као и у односу на стратешки значајну Се-
гестику, коју су Римљани заузели и утврдили на месту погодном да буде 
база за ратовање с Дачанима. Нема сумње, у сваком случају, да су рим-
ска освајања на Балканском полуострву и у Панонији допринела бољем 
познавању хидрографије ових подручја, а Страбон следи и „старије“ и 
„млађе“ изворе, што се најбоље види на примеру „мистериозне“ реке 
Ноара, која се под тим именом јавља само у Страбоновој Географији 
од сачуваних извора. Под Ноаром Страбон, односно његов извор, из-
весно мисли само на доњи ток Саве од античке Сегестике (Сискије) до 
крајњег ушћа реке у Дунав код Београда, ако се ту већ не ради о другом, 
можда старијем имену исте реке. За разлику од река црноморског сли-
ва, реке јадранског слива су углавном кратке и изоловане и међу њима 
је отежана комуникација, али Страбон познаје оне најважније речне то-
кове, као што су Неретва (антички Нарон) у Далмацији или река Дрим 
(антички Дрилон) у данашњој Албанији. Наглашава се, ипак, економ-
ски значај ових река и прецизира се, гледано од ушћа ка унутрашњости, 
да ли је нека река пловна или није. Неке значајне реке које се уливају 
у Јадранско море, као што су реке Апсос (Семан) и Аôос (Војуша), у 
Страбоновом су извештају споменуте првенствено да би се на основу 
њих одредио положај градова Епидамна (Дирахија) и Аполоније у Или-
рији, просперитетних грчких насеобина на јадранској обали.

Што се тиче река егејског слива, Страбон доста прецизно лоци-
ра готово све важније реке северно од ушћа Пенеја, природне и исто-
ријске границе између Хеладе и Македоније. Он је добро упознат о 
току пет великих река које теку кроз Македонију и Тракију и уливају 
се у Егејско море – Халиакмон (Бистрица), Аксиос (Вардар), Стримон 
(Струма), Нест (Места), Хебро (Марица) – али и оних мањих попут реке 
Лудије, Ехедора (Галик) или реке Мелан („Црна“) која се улива у прос-
трани Мелански (Сароски) залив. Права је зато штета што VII књига 
Страбонове Географије није до нас стигла у целини, јер се управо по-
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следња поглавља ове књиге, у којима је описан већи део античке Маке-
доније и трачко приморје све до Херсонеса трачког (Галипоља), одав-
но изгубљена и могу се реконструисати само у фрагментима. Међутим, 
чак и у тако фрагментарном стању, Страбонова седма књига садржи 
најцеловитије античке географске описе како Македоније, тако и трач-
ког приморја, којима данас располажемо. 

Mirko OBRADOVIĆ

RIVERS OF THE BALKANS SOUTH OF THE DANUBE AND 
NORTH OF GREECE IN STRABO’S GEOGRAPHY

Summary

Even though Strabo did not visit countries north of Greece, Book VII of 
his Geography provided relevant testimoniesconcerning the Balkans in antiquity.
His account was built upon the works of his predecessors, mostly historians and 
geographers, and could be perceived as a valuable source of information on rivers 
running through the Balkans, belonging to the Black Sea, Adriatic and Aegean 
drainage basins. The main geographical features of almost all relevant rivers are 
generally accurate in Strabo. However, Strabo’s account of the hydrographic system 
of the Balkans is incomplete and sporadically erroneous, because his knowledge 
of rivers focused on navigable parts and river mouths, rather than on those parts 
closer to the source. Strabo is someone who observes thingsfrom the coast towards 
inland, and is interested, primarily, in whether and to what extent some rivers are 
navigable, and hence valuable data in his Geographyabout the rivers that connect the 
mountainous hinterland with the coast. Rivers connect, but also separate people and 
entire nations, so the rivers in his account also serve as significant auxiliary tools to 
determinethe boundaries between individual peoples and tribes.

Regarding the rivers of the Black Sea drainage basin, Strabo mentions the 
most important right tributaries of the Danube, such as the Sava, the Drava (wrong 
identification) and the Great Morava. The river Sava and its tributaries are considered 
in relation to the ancient trade routes that partly went through the river valleys, and 
in relation to the strategically important Segestica (Siscia) founded by the Romans at 
the confluence of several navigable rivers. Undoubtedly, the Roman conquests of the 
central and northern Balkans contributed to a better knowledge of the hydrography 
of these regions, and Strabo draws fromboth older and contemporary sources, which 
is presumably best seen in his treatment of the ‘mysterious’ river Noaros, which 
appears under this name only in Strabo in extant literature. In the case of Noaros, it 
seems obvious that it is another name, perhaps an older one, used for the Sava River, 
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or it could be the name for the lower course of this river between Segestica (Siscia) 
and the confluence of the Sava and the Danube near Belgrade.On the other hand, the 
rivers of the Adriatic basin are mostly short and isolated without the possibility of 
easy communication between one river-basin and another, but Strabo knows those 
most important river flows, such as the Neretva in Dalmatia or the Drin in present-day 
Albania. The economic importance of these rivers is underlined and it is specified, 
seen from the mouth to the inland, whether a river is navigable or not. Some rivers 
that enter the Adriatic Sea, such as the Aoos (modern Vjosa) and the Apsus (modern 
Seman), are mentioned in Strabo’s account, primarily to locate significant Greek 
settlements on the Adriatic coast, Epidamnos and Apollonia in Illyria.

Strabo was well acquainted with the five great rivers of Macedonia and 
Thrace which enter the Aegean Sea – the Haliakmon (Bistritsa), the Axios (Vardar), 
the Strymon (Struma), the Nestos (Mesta), the Hebros (Maritsa) – and also with 
smaller ones like the Loudias, the Echedoros or the Melas River.Unfortunately, 
Book VII of Strabo’s Geography is not preserved in its entirety, and many valuable 
attestationsto the rivers of Macedonia and Thrace, as well as to the topography of 
thesecountries in general, are preserved only in smaller or larger fragments.Because 
of that, the remaining part of Book VII of Geography, which describes most of 
ancient Macedonia and the Thracian coast all the way to the Thracian Chersonnesos 
(Gallipoli), can be reconstructed today only in fragments. For the reconstruction 
of this part of Book VII, collections of excerpts (Epitome Vaticana and Epitome 
Palatina) are of exceptional value, the authors of which still had access to the complete 
text of Strabo’s Geography, including the end of Book VII. Nevertheless,Book VII 
of Strabo’s Geography, even in the fragmentary state in which it was preserved, 
contains the most complete geographical description of ancient Macedonia and the 
Thracian coast we possess today.
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О ПОВЕЉИ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ 
ЗА СЕЛО ЗАТОР (1276‒1306)

ABSTRACT: This paper analyses the contents of the text of the char-
ter issued by Queen Helen of Anjou to the village of Zator‒which is in the im-
mediate vicinity of Kotor –during her reign in Zeta (1276‒1306). The char-
ter has been preserved in multiple transcripts, as well as Italian translations. 
The charter states the boundaries of the village, as defined by Queen Hel-
en, which were established on the site. Penalties are prescribed in the case 
of any unlawful use of this area by the surrounding population. The charter 
stipulates legal norms which determine the pecuniary tributes paid by the in-
habitants of the village, in relation to court proceedings. A fine is prescribed 
for any breach of these norms. The paper concludes that a part of the border 
of the village of Zator had corresponded with a part of the border of the Ko-
tor district since the first half of the 14th century. 

KEY WORDS: Helen of Anjou, Kotor, Zator, ruka, pečat, posluh, dis-
trict

Кaда је 1276. године збацио са престола свог оца, краља Уроша, 
краљ Драгутин je, по ријечима састављача Даниловог зборника, одређе-
не земљишне посједе додијелио на управу мајци, Јелени Анжујској. Зна 
се поуздано да је она управљала Зетом, односно њеним највећим дије-
лом, Требињем, крајевима око Плава и Горњег Ибра.1 Власт краљице Је-
лене у Зети протезала се готово до сâмог града Котора, а односила се, 
у неким случајевима, као што ћемо видјети, и на становништво те ко-
муне. 
* Аутор је научни сарадник на Историјском институту УЦГ.
1 О владавини краљице Јелене Анжујске видјети: Животи краљева и архиепископа 

српских од архиепископа Данила II, приредио Л. Мирковић, Београд, 1935; Историја 
Црне Горе II/1, Титоград 1970, 46–61 (С. ћирковић); М. Поповић, Српска краљица 
Јелена Анжујска између римокатоличанства и православља, Београд, 2010. 
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Малобројна је изворна грађа која говори о ближим односи-
ма краљице Јелене и которске комуне.2 Један од ријетких докумената 
који говорео томе јесте повеља коју је она издала селу Затор (данашњи 
Шпиљари). Овом повељом најприје се уређују границе села Затор, па 
се прописују и казне за кршење неповредивости атара тог села. Затим 
се у повељи наводенеке норме које су се тицале судског поступка, да 
би на крају била одредба о кажњавању у случају да се не поштују нор-
ме прописане у повељи. Као таква, ова исправа пружа доста значајних 
података на основу којих се може видјети један фрагмент односа срп-
ских власти према поданицима, како оним који су им били непосредно 
потчињени, тако и оним који су уживали одређени степен аутономије. 
Она представља свједочанство о примјени одређенихправних институ-
та који се тичу судског поступка у средњовјековној српској држави, по-
знатих и из других извора. Допуњена доцнијим изворима, као што ћемо 
видјети, повеља јесте и посредно свједочанство о проширењу которског 
дистрикта које је у једном тренутку услиједило. 

Повеља којом краљица Јелена одређује границе села Затор није са-
чувана у оригиналу. До сада je било познато постојање више преписа и 
превода на талијански језик текста ове повеље, од којих су неки публи-
ковани а више њих мало је познато широј научној јавности. Један пре-
пис текста повеље краљице Јелене за село Затор, са пергаментног пред-
лошка, начинио је 20. августа 1470. године српски которски канцелар 
Natalinus de Methico. Препис је урађен по налогу Габријела Бертућија, 
кнеза и капетана Котора. Тај препис помиње Луиђи Машек у свом дје-
лу Manuele del regno di Dalmazia, гдје даје латиничну транскрипцију те-
кста повеље и непотпуни превод на талијански језик, наглашавајући да 
је пергамент на којем се налазио текст повеље био у јако лошем стању. 
Такво стање предлошка резултирало је испуштањем једног мањег дије-
ла текста повеље, који Луиђи Машек, вјероватно није могао да прочита.3

Мало је познато да се у рукописном материјалу који је Љубомир 
Стојановић својевремено припремао за трећу књигу збирке „Старе 

2 Јелена Анжујска је иступала као заштитник католичанства у зетским приморским 
градовима. Њој се приписује оснивање фрањевачких манастира у Котору, Улцињу 
и Скадру. О томе видјети: D. Farlati, J. Coleti, Illyricum sacrum VI, Venetiis, 1800, 440, 
VII, 12, 13, 44, 59, 188, 309; Г. Суботић, Kраљица Jелена Анжујска - ктитор црквених 
споменика у Приморју, ИГ 1–2, Београд 1958, 13–140; В. Живковић, Проповеднички 
редови у касносредњовековном Котору, ИЧ L (2003), Београд 2004, 67–85; L. Blehova 
Čelebić, Hrišćanstvo u Boki 1200‒1500, Podgorica, 2006.

3 L. Maschek, Manuele del regno di Dalmazia, Аnno V, Zara 1875, 162, нап. 2; G. Gelcich, 
Memorie Storiche sulle Boche di Cattaro, Zara 1880, 86; Ђ. Бубало, Писана реч у 
српском средњем веку, Београд 2009, 60. О овом српском канцелару у Котору видјети: 
Н. Фејић, Которска канцеларија у средњем веку, ИЧ, 27 (1980), 5–62, 55. 
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српске повеље и писма“ налазе два преписа, као и превод на талијански 
језик текста повеље коју је краљица Јелена издала селу Затор. Први од 
њих јесте препис ове повеље који је учинио Александар Соловјев, а који 
је припремајући га штампу редиговао Љубомир Стојановић. Препис је 
учињен је, како стоји у испису, са предлошка који се налазио у Задарс-
ком архиву.4 Тај препис Александар Соловјев је искористио да приреди 
текст ове повеље у својој збирци „Одабрани споменици српског права“.5 
Ради се о истом предлошку са којег је Луиђи Машек донио препис у ла-
тиничном транскрибованом облику, о чему свједоче празнине у тексту 
повеље који је издао Соловјев. Оне се поклапају са празнинама које у 
латиничној транскрипцији текста повеље даје Луиђи Машек. Поменути 
препис доспио је у Задар прије него што је грађа из Котора пренесена у 
тај град 1883. године. У грађи која је 1952. године враћена у Котор нема 
наведеног преписа повеље.6

Транскрибован текст ове повеље, између два свјетска рата, дат је 
и у „Гласнику народног универзитета Боке Которске“. Уз текст повеље 
не дају се никакви подаци о предлошку са којег је препис учињен.7

Између два свјетска рата, Душан Вуксан у „Записима“ доноси, 
такође транскрибовани, потпуни текст ове повеље. За тај препис каже: 
„Врло слаб и невјешт препис. На пергаменту: прилог волуминозној пар-
ници Шкаљара и Шпиљана око неких земаља. Данас у полиц. Архиву 
у Котору“.8 Meђу поменутом рукописном грађом која се налази у Архи-
ву САНУ налази се препис ове повеље који је урадио Душан Вуксан. За 
тај препис, у забиљешци у том материјалу, каже се да представља млађи 
препис и да се његов предложак налази у Полицијском архиву у Котору. 
Његова транскрипција разликује од транскрипције текста повеље који 
је Душан Вуксан објавио у „Записима“.9

4 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1. КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА (УРОША I) 
потврђује међе граду Котору око 1309, № 216(?). Даље: Архив САНУ, Историјска 
збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић). Повеља је била исписана у 12 
редова, испод којих се налазио потпис. На постојање тих преписа и превода пажњу 
нам је скренуо и љубазно уступио на коришћење проф. др Ђорђе Бубало, редовни 
професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, на чему му се 
овдје захваљујемо.

5 А. Соловјев, Одабрани споменици српског права, Београд 1932, Краљица Јелена 
утврђује међе и повластице села Затора (дат. 1278–1308), 88, № 49. 

6 О грађи из Которског архива која се чувала у Задру: A. Milošević, Stari kotorski arhiv u 
Zadru, Vjesnik ZA 18 (1916), 233-264.

7 Повеља, којом српска краљица Јелена утврђује међе и повластице села Затор (између 
1278. и 1308), Гласник народног универзитета Боке Которске, 1–3 (1935), 17.

8 Д. Вуксан, Христовуљ краљице Јелене, Записи, год. XI, књ XIX (1938), 111. 
9 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1. Даље: Архив САНУ, Историјска збир-

ка, бр. 7935/1, Препис из Котора (Д. Вуксан). Приређивач планиране треће књиге у 
посебној забиљешци издвојио је разлике преписа текста који даје Душан Вуксан у од-
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У истом рукописном материјалу Архива САНУ, припреманом за 
трећу књигу, налази се препис превода на талијански језик поменуте по-
веље, који је, такође из ондашњег Полицијског архива у Котору учинио 
Душан Вуксан. Тексту претходи кратка забиљешка у којој стоји: Copia 
tratta da un altra simile esistente nelle mani del Valioso di Spigliari scrita in 
carta bergamina. Испод текста тог превода налази се текст на латинском 
језику који садржи потврду коју је начинио канцелар Franciscus Viti.10 
Овај превод, како ћемо видјети, настао је са истог предлошка са којег је 
Душан Вуксан објавио текст повеље у „Записима“, односно оног чији 
се препис трудом исте особе налази у Архиву САНУ. 

Последње издање ове исправе приређено је у оквиру издања 
„Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне 
и Дубровника I”. У уводу издања се говори о препису који се налазио 
у архиву ондашњег которског Среског начелства, уз констатацију да је 
тај препис изгубљен. Издање је приређено на основу сачуване фотогра-
фије.11

Проучавајући грађу која се налази у Знанственој књижници у За-
дру, у рукописном зборнику „Documenti e relazioni risgnadanti la storia 
di Cattaro e delle Bocche delle origini sino all 1813, specialmente nei suoi 
rapporti al Montenegro” нашли смо текст превода на талијански језик 
повеље краљице Јелене за село Затор (Сл. бр. 1, 2.). Прије текста прево-
да налази се забиљешка: Copia estratta d‘altra carta pergamena esistente 
appresso lo Sboro di Scagliari, dietro il Castello della citta di Cattaro, la 
qual carta pecora e scritta in illirico. Повељу је јуна 1804. године превео 
Никола Пасквали, са предлошка на српском језику, записаног на перга-
менту.12 Овај превод текста повеље, рекло би се, највише се разликује од 
осталих преписа, односно превода повеље. Општа оцјена превода била 
би да га карактерише убацивање неких ријечи и сентенци којих нема 
у преписима, као и испуштање неких мањих дјелова текста који се на-
воде у готово свим осталим преписима. Те разлике могле би се припи-
сати предлошку са којег је превод урађен, или пак прије нестручности 

носу на текст преписа са предлошка који се налазио у Задру, а којег је учинио Алек-
сандар Соловјев.

10 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1. 
11 Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровни-

ка, књ. I, 1186–1321, приредили В. Мошин, С. ћирковић, Д. Синдик, Београд 2011, 
Повеља краљице Јелене о селу Затору код Котора (1276–1308), № 110, 409, 410. Тај 
предложак био је исписан такође у 12 редова, са потписом испод. Редови текста не 
поклапају сe са редовима из преписа који је са предлошка из Задра учинио Алексан-
дар Соловјев. 

12 Знанствена књижница Задар, Збирка рукописа, N.o dell inventario 22594, Мs 564, 
Documenti e relazioni risgnadanti la storia di Cattaro e delle Bocche delle originisino all 
1813, specialmente nei suoi rapport al Montenegro, 7, 7а.
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преводиоца који није могао да, њему и временски и културно ипак не-
довољно блиско писмо и текст рукописа, преведе на адекватан начин. 
Чини се да је преводилац дао себи слободу да у превод убацује рије-
чи за које није имао упориште у предлошку, макар оним данас нама по-
знатим. Може се поуздано казати да је и овај препис настао за потре-
бе судског спора, који се почетком 19. вијека водио између Шкаљара и 
Шпиљара.

Одсуство оригинала, односно нестанак сачуваних пергаментних 
преписа, тачног времена издавања, одређене сумње у њен садржај због 
постојања више преписа чији се текстови у неким мањим детаљима раз-
ликују, чини се да су били мотив да се ова повеља углавном само поме-
не приликом анализирања односа Котора и краљице Јелене, без детаљ-
није анализе њеног садржаја.13 Повеља је готово у потпуности занема-
рена приликом анализирања правних института средњовјековног права 
који се помињу у њој, а познати су и у другим изворима средњег вијека. 

Сматрајући да је, од тренутно познатих и доступних преписа ове 
повеље, најближи оригиналу онај који је из Задарског архива, на основу 
преписа Александра Соловјева, редиговао Љубомир Стојановић, а који 
се чува у Архиву САНУ. Његов препис узећемо као основни за анализу 
садржине исправе (изузимајући мјестa гдје је текст оштећен). Тексто-
ве осталих преписа, издања, као и превода повеље доносимо у додатку.

Након симболичке инвокације, повеља почиње ријечима: пише 
кралѥство ми да  видемо всаком створи милоть краства ми [ко]торцьмь више Ко-
тора.14 У диспозиционом дијелу, у наставку, наводе се међе села Затор, 
што се чини на следећи начин: что изобрѣте краво ми нихь земле почньши  
шрла право на пестинь градь.  пестина гр право  кртьць  кртца како гре-
де хогя  звѣрьнакь и како тече потокь звѣрьнячки  запечно  мокр плоч дол 
полѥ которьска а гора заторска.15 Од мјеста и топонима који се помињу у по-
вељи на терену се може утврдити постојање готово сваког од њих. Шр-
ла односно Скрда је Шкурда, ријека, његушка понорница. Наредни то-
поним који се помиње у исправи јесте пестинь градь. Ради се о брду Пес-
тинград (1009 м.) које са сјевероистока наткриљује Котор, удаљеном 
око 1000 метара од старог которског града. кртьць из повеље јесте да-
нашњи врх Крстац (920 м). На њему су се у средњем вијеку, као и да-
нас, укрштали путеви ка Тројици, Његушима и Ивановим Коритима. 
13 Тако је сумњу у ову повељу изражавао Павао Буторац, који истиче да нико од познатих 

„сабирача“, наводећи ту Тадију Смичикласа, Ивана Кукуљевића Сакцинског и Франца 
Миклошича, не доноси ни изворник, ни превод повеље (P. Butorac, Teritorijalni 
razvitak Kotora, Anali Historijskog institutа JAZU u Dubrovniku X-XI (1962–1963), 43–
101, 21.).

14 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић) 
15 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић) 
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Звѣрьнакь јесте локалитет Звјерињак који се налази код двадесет пете 
серпентине пута који данас од Његуша води до Котора. Од њега, пра-
вцем југоисток-сјеверозапад, почиње да тече потокь звђрьнячки који и да-
нас постоји као Звјерињачки поток, а извире на око 900 метара надмор-
ске висине. Његово корито, у доба аустријске владавине уређено је из-
градњом подзида и каскада, како би се спријечило девастирање просто-
ра кроз који је поток протицао. Запечно из повеље јесте данашњи лока-
литет Затезно које се налази на простору Мокре Плоче. Поменута мокра 
плоча као последњи међник, и данас под тим називом постоји и засеок 
Шкаљара. Кроз Мокру Плочу протиче Звјерињачки поток. Дужина ње-
говог тока од изворишта до Мокре Плоче износи око 1000 метара, док 
је дужина његовог тока кроз Мокру Плочу око 700-800 метара. У њега 
се, низводно, код данашњег моста, гдје почиње простор Мокре Плоче, 
са лијеве стране уливају Мочила, мањи поток. Одатле Звјерињачки по-
ток тече у правцу сјевера, ка заливу у који је улива. 

Слика бр. 1.
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Ако бисмо на терену покушали да утврдимо куда је ишла грани-
ца наведеног посједа додијељеног селу Затор, онда би се могло рећи да 
je вјероватно почињала од изворишног предјела ријеке Шкурде, однос-
но њеног кањона, да би од њега готово окомито, сјевероисточним пра-
вцем, ишла на Пестинград. Од овог брда граница је, у правцу југоис-
тока, преко села Књажев До, била усмјерена на врх Крстац. Даље је, у 
правцу Звјерињака, линија разграничења ишла, готово ка југу, старим 
путем који се углавном пружао правцем сјевер-југ, преко потеза Вјеша-
ла, Вељи Бријег, Мали Ториун, Скалица, Подно Бријега, Ловреч, Раков-
та, Пећине, Трешњева Рудина, Граница, до локалитета Звјерињак. Звје-
рињачким потоком, који тече, како је казано правцем југоисток-сјеверо-
запад, граница атара овог села била је до локалитета Затезно које се на-
лази на простору засеока Мокра Плоча, гдје се завршавао његов атар.16 
(Скица бр. 1). Простор обухваћен наведеним границама обухватао је, 
доминантно, брдовито и планинско подручје, са врло мало обрадивих 
површина. Значај овог села није се, услед недовољних обрадивих повр-
шина, толико огледао у његовим природно-географским карактеристи-
кама као простора погодног за живот и настањивање, колико у његовом 
географском положају.17 Простор села Затор у средњем вијеку, може се 
16 Током обиласка залеђа Котора податке на терену пружили су Марјан Шантић и Нико 

Перовић, на чему им овдје изражавамо захвалност. 
17 С. Накићеновић, Бока, антропогеографска студија, Београд, 1913, 232, 233.

Слика бр. 2.
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казати, представљао је спону између града Котора и његовог ширег за-
леђа. Преко њега је ишао пут који је из Котора водио у унутрашњост 
средњовјековне Зете и даље Рашке.18 На постојање некадашњег назива 

18 О путевима који су из Котора водили у унутрашњост детаљно видјети: Г. Шкриванић, 
Путеви у средњовековној Србији, Београд, 1974. 

Скица бр. 1.
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села Затор свједочи данас локалитет Затор. Он се налази изнад Лабудо-
ве пећине, 200 метара сјеверно од тврђаве Светог Ивана.

Одређивањем граница наведеног села (дол полѥ которьско а гора за-
торска) јасно се прави разлика између простора који је у том тренутку 
припадао Котору, односно његовом дистрикту, са једне стране, и селу 
Затору, односно српској држави, са друге. Которанима су припали рав-
ничарски крајеви, док су Заторчани били упућени на брдовита и пла-
нинска подручја.19

Након што је наведено која територија припада селу Затор, у на-
ставку повеље краљице Јелене наводе се санкције за особе које би се 
усудиле да самовласно користе територију села Затор. Онај ко би, без 
сагласности становништва села Затора, користио ту територију за об-
раду или напасање стоке дужан је да плати краљици Јелени пет стоти-
на перпера на име казне (да тко имь лѣзе  то брьдо безь нихь волѥ или пас-
ти или тежати, да плати краств ми  сьть перперь).20 Ова санкција свакако 
се односила на становништво которског дистрикта. Особа која је тако 
нешто учинила имала је могућност да затражи заштиту, о чему се гово-
ри у наставку повеље. Пошто је тај дио повеље у препису који доноси 
Александар Соловјев непотпун (и да зима...... ь...... зат ...ь краства ми....) 
принуђени смо да се ослонимо на навод из преписа који је учинио Ду-
шан Вуксан, а који се данас чува у Архиву САНУ. У поменутом препи-
су тај одјељак гласи: и да зима на ком даде за рк кнез кралества ми.21 
Правни институт рка добро је познат у српском средњовјековном праву. 
У правним споменицима средњег вијека могао је имати више значења, 
а што је био случај, као што ћемо видјети, у овој повељи.22 У поменутом 
случају рка је означавала заштиту под коју се стављао починилац поме-
нутог дјела за које се краљици плаћала новчана казна, онај ко би самов-
ласно, без дозволе становништва Затора, користио територију села.23 

19 Дистрикт је била територија над којом се распростирала власт комуне. На њему 
је важио посебан правни режим који су уређивале комуналне власти О дистрикту 
Kотора: P. Butorac, Teritorijalni razvitak Kotora, 43–100; И. Синдик, Комунално 
уређење Котора од друге половине XII до почетка XV века, Београд, 1950, 18–30; М. 
Антоновић, Град и залеђе у Зетском приморју и северној Албанији у XIV и XV веку, 
Београд 2003, 199–209; С. ћирковић, Повеља цара Стефана Душана о границама 
Котора 1346–1355 (прерада из XV века), ССА, 10(2011), Београд 2011, 37–59.

20 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић). 
21 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић); Архив 

САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Котора (Д. Вуксан). 
22 Лексикон српског средњег века, s. v. рука, Београд 1999, 634 (С. Шаркић) (Даље: 

Лексикон); С. Шаркић, О значењу израза „рука“ у српском средњовековном праву, 
Истраживања 18(2007), 73-78. 

23 Видјети: Т. Тарановски. Историја српског права у немањићкој држави, Београд 1996, 
743, 744; С. Шаркић, О значењу израза „рука“ у српском средњовековном праву, 74, 75.



62 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

Тражење заштите односило се на обраћање кнезу, који је био дио орга-
на власти краљице Јелене. Заштиту, која се помиње, кнез је наплаћивао 
оном који ју је тражио, односно оном који је позван на суд, о чијем се 
плаћању говори нешто даље у повељи. Кнез који се помиње у повељи 
вјероватно је био неки локални властелин, чиновник. Представљао је 
дио органа локалне власти које су постојале на простору којим је упра-
вљала краљица Јелена.24

У наставку повеље додијељене селу Затор наводе се неки правни 
институти који су примјењивани приликом судских поступака вођених 
на подручју Затора и њихове новчане вриједности. Најприје се наводи 
да су, на име глобе, за било који прекршај, морали да плате шест дина-
ра (и глоба заторцемь за що годѣ  динарь).25 Наредна такса која се наводи 
у повељи јесте печат за коју су морали да плате један динар (и печать ди-
нарь).26 У питању је такса за недолазак позваног на рочиште.27 Након пе-
чата, као следећа глоба наведен је послух (и послхь динарь).28 Он је озна-
чавао судску таксу за саслушавање свједока.29 Као последњи правни ин-
ститут у повељи је наведена рка, за коју се плаћало два динара (рка в 
динара).30 Овдје је рка вјероватно означавала судску таксу коју је плаћао 
позивач за судску заштиту коју је затражио, у овом случају већ помену-
том кнезу.31 Ово би, дакле, био примјер да се у истој исправи правни ин-
ститут рка користи у два значења.32 

Последња одредба која се наводи у исправи односила се на санк-
ције у случају да неко од краљичиних поданика прекрши шта је у ис-
прави забиљежено. Та особа била би проклета, а од владара би прими-
ла гнијев и срџбу, уз плаћање казне у износу од пет стотина перпера и 
24 О установи кнеза видјети: К. Јиречек, Историја Срба I, Београд, 19812, 258, II, 

Београд, 19812, 15–16; Лек си кон, s. v. кнез, 299–301 (Р. Ми хаљ чић); Р. Ми хаљ чић, Вла-
дар ске ти ту ле об ла сних го спо да ра, Бе о град 2001, 88–103.

25 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић). О 
глобама у српској средњовјековној држави видјети: Лексикон, s. v. глоба 116 (Б. 
Марковић)

26 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић); а печат 
 динар (Архив САНУ, Препис из Котора (Д. Вуксан)); 

27 Лексикон, s. v. печат, 510-513 (Д. Синдик). 
28 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић); послух 

динар .. (Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Котора (Д. Вуксан)). 
29 Лексикон, s. v. Послух, 561 (Б. Марковић); С. Шаркић, О значењу израза „рука“ у 

српском средњовековном праву, 76.
30 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић). 
31 Видјети: Т. Тарановски. Историја српског права у немањићкој држави, 744; Лексикон, 

s. v. рука, 634 (С. Шаркић).
32 Рука је могла означавати и таксу за узимање тужбе у поступак (Лексикон, s. v. рука, 

634 (С. Шаркић)). Душановим закоником (члан 84) ова правна установа је укинута 
(Душанов Законик, приредио Ђ. Бубало, Београд 2010, 91, 179).
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обавезу да стражари у кули (и тко сие потвори  моѥхь си да  проклеть. а 
такови да приме гневь и наказан  кралевствющаго и да плати кратв ми .. 
сьть пеперь и да стои  . . ли по ѥдань редомь).33 На крају исправе налази се 
кратак потпис ауктора повеље: КРАЦА ѤЛЕНА.34 Стражарење у кули, а 
што се види из других, потпуних преписа тог дијела повеље, подразу-
мијевало је вјероватно обавезу да прекршилац норме обавља дужност 
стражара у неком мањем фортификационом објекту на подручју под 
влашћу краљице Јелене. Вјероватно је било у питању мање утврђење 
које је контролисало неко подручје, односно комуникацију, могуће и на 
подручју самог Затора преко којег је, као што је казано, водио пут ка 
унутрашњости.

Cадржина свих издања и до сада познатих преписа oве повеље 
нуди могућност да се изнесу нека запажања о предлошцима са којих 
су издања и преписи учињени. Јасно је да је један предложак био онај 
који се налазио у Задру и који је, на основу преписа Александра Со-
ловјева редиговао Љубомир Стојановић, садржао палеографска ре-
шења блиска средњем вијеку. Са тог предлошка текст ове повеље при-
редили су Луиђи Машек и Александар Соловјев. Вјероватно је са овог 
предлошка учињен превод на талијански који доноси Луиђи Машек. 
Када је у питању Котор, поређењем садржине текстова издања и тек-
стова преписа, може се уочити постојање, рекло би се, више предло-
жака. Наиме, у сва три текста ове повеље који се везују за Душана 
Вуксана (издање, препис, превод), у уводном дијелу повеље, налази се 
ријеч Добрић –Dobrich. Она се не срета у осталим ћирилским издањима 
и ћирилском препису, везаним за предлошке који су између два свјет-
ска рата постојали у Котору. Даље, само се у његовим текстовима ко-
ристи ријеч работати, док се у осталим издањима наводи ријеч тежати. 
Такође, једино код њега у препису су дате у потпуности словне нов-
чане вриједности за све казне и давања која се наводе у повељи. Све 
би ово говорило о постојању два предлошка ове повеље у Котору из-
међу два свјетска рата. Један се може везати за рад Душана Вуксана и 
други, са којег је текст приређен у „Гласнику народног универзитета 
Боке Которске“ и у „Зборнику средњовековних ћириличких повеља и 
писама Србије, Босне и Дубровника“. Док су текстови које даје Вуксан 
потпуни, онај из поменутог „Гласника“ и последњег издања садрже 
оштећења. Текстови повеље у њима показују велику идентичност, уп-
ркос различитим принципима транскрипције. Могло би се казати да је 
33 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1, Препис из Задра (Љ. Стојановић)
34 Архив САНУ, Историјска збирка, бр. 7935/1 Препис из Задра (Љ. Стојановић). 

Детаљна дипломатичка анализа исправа које су издавали српски владари у 14. и 15. 
вијеку може се наћи у радовима који се објављују у часопису Стари српски архив. 
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новооткривени текст превода на талијански језик из Знанствене књиж-
нице у Задру учињен управо са овог предлошка. Према томе, резими-
рајући казивање о предлошцима повеље краљице Јелене за село Затор, 
може се рећи да су постојала најмање три предлошка са преписом те-
кста повеље. 

Повеља не садржи датум када је издата, нити њени садржински 
елементи то сугеришу. Због тога је приређивачи обично датују перио-
дом њеног управљања Зетом, које се новијим сазнањима може везати за 
период 1276‒1306.35 

У повељи се каже Створи милость кралевства ми под Торцем више Кото-
ра, што говори да се сам чин издавања повеље одиграо у близини Кото-
ра, вјероватно на подручју сâмог Затора. Текст повеље јесте свједочан-
ство о једном времену, да је српска држава имала право да се мијеша 
и у унутрашња питања которске комуне када се радило о кажњавању 
преступа којима се угрожавала имовина становништва које је било не-
посредно потчињено српском владару. Иако се то директно из садржине 
повеље не може видјети, може се претпоставити да је повеља издата на 
тражење житеља села Затор, који су на тај начин хтјели да заштите своје 
посједе и имовину од становништва са подручја дистрикта. Оскудност 
услова за привређивање на том подручју утицала је да становништво 
заштити и то мало обрадивих површина које су им омогућавале егзис-
тенцију. Стављање под заштиту тог подручја краљица Јелена је иско-
ристила да становништву села пропише и норме које су се тицале гло-
ба и судских такси.

Садржина повеље говори да се становништво которског дистрикта 
бавило и сточарством, те да је стока са подручја дистрикта напасана на 
сусједном подручју, које није било под режимом комуне. Санкције за ту 
активност, како се види, биле су велике.36 Слично је било и са земљо-
радњом, дешавало се да становништво дистрикта обрађује земљу која 
је припадала Затору, односно српској држави. 

Село Затор, у поменутој повељи краљице Јелене у саставу српске 
државе, у документима која потичу из периода који је наступио, срета-
мо и у једном другом статусу. У неком тренутку који је услиједио, а мо-
35 С. Мар ја но вић-Ду ша нић, По ве ља кра ља Ми лу ти на опа ти ји св. Ма ри је Ра тач ке 

1306, март 15., ССА 1(2010), 13-29. 
36 Которске комуналне власти су још крајем 12. и почетком 13. вијека доносиле мјере 

којима су санкционисале штете које је обрадивим површинама причињавала стока. 
Те мјере, тада донијете, у нешто измијењеној форми ушле су доцније у Статут (M. 
Gogić, Prilog proučavanju stočarstva u srednjovjekovnom Кotoru, Tematski zbornik 
radova „Održivi razvoj planinskih područja- iskustva, izazovi i perspektive“, Radovi 
sa naučnog skupa održanog na Žabljaku, 14-16. septembra 2016.god, Podgorica 2018, 
191‒198)
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гуће још и за живота краљице Јелене, село Затор, односно простор који 
се наводи у повељи постао је дио дистрикта града Котора. То се десило 
свакако прије средине 14. вијека. Сачувани су преписи повеља српског 
цара Душана, које наводно потичу из 1346‒1355, за које се у науци сма-
тра да у ствари представљају њихову прераду из 15. вијека, из периода 
када је Котор прихватао млетачку власт. У тим повељама наводе се гра-
нице которског дистрикта које је потврдио цар Душан. У опису тих гра-
ница каже се да је гранична линија которског дистрикта, на подручју 
Његуша, ишла, између осталог, à cherstez, in pestin grad etc.односно à 
Carstaz, in Pestigngrad etc.37 Ови топоними (Крстац и Пестинград), како 
је изложено, представљају и граничне међе села Затор у повељи краљи-
це Јелене. То би значило да је простор села Затор средином 14. вијека 
улазио у састав которског дистрикта и да су неки дјелови границе овог 
села (на потезу од Крсца до Пестинграда) представљали тада, истовре-
мено, и границу которског дистрикта. Потврда да је простор села Затор 
током прве половине 14. вијека био дио которског дистрикта налази се 
и у одредбама Статута которске комуне. У одлуци од 18. априла 1346. 
године наведена су подручја и мјеста гдје се одлукама которских органа 
забрањује садња винове лозе. Међу тим просторима наведена је, поред 
осталих, забрана садње винограда и in Zapezna. Право да комунални ор-
гани прописују овакве норме које су се примјењивале на то мјесто јасно 
свједочи да је наведени простор улазио у састав которског дистрикта.38 
Могуће је да је Затор ушао у састав дистрикта када и Грбаљ, почетком 
14. вијека.39 Вјероватно су, истовремено са заокруживањем аутономије, 

37 С. ћирковић, Повеља цара Стефана Душана о границама Котора 1346‒1355 
(прерада из XV века), 41, 44 (са навођењем старијих издања повеља). Аутор доноси 
текст повеље која се налази у штампаном издању Статута из 1616. год., као и препис 
повеље из тзв. Бизантијевог зборника, који се налази у Архиву ХАЗУ у Загребу. У 
млетачком рукопису которског Статута наведени дио повеље гласи: a chersteç In 
pestingrad etc. (Biblioteca Nazionale Marchiana: Statuta et privilegia civitatis Cathari, 
saec XV, Cod. Lat. V 32, № 2636, 107v).

38 Statuta civitatis Cathari, apud R. Maietum, Venetiis 1616, 247, 248 (De vineis non 
plantandis in certis locis. Cap. CCCCXXIX); in sapeçna (Statuta et privilegia civitatis 
Cathari, saec XV, Cod. Lat. V 32, № 2636, De vineis non plantandis in certis locis, 
Cap. CCCCXXVIII, 99r); И. Синдик, Комунално уређење Котора од половине XII до 
почетка XV столећа, 61.

39 Почетком XIV вијека дошло је до знатног проширења которског подручја тако што 
је око 1306/1307 године жупа Грбаљ ушла у састав которске комуне. То је учињено 
свакако прије 1. октобра 1307. године када је извршена прва подјела Грбаљске 
жупе, забиљежена у Грбаљском катастику (Знанствена књижница Задар, Збирка 
рукописа, Catasticum novum partis superiorеs et inferiorеs zuppe de Gerbili ms. 820; 
P. Butorac, Teritorijalni razvitak Kotora, 71; I. Stjepčević, Kotor i Grbalj, Split 1941 
= Arhivska istraživanja Boke Kotorske, Perast 2003, 181‒318, 196‒201; И. Синдик, 
Комунално уређење Котора од половине XII до почетка XV столећа, 58; Историја 
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которске власти тада успјеле и да прошире територију, између осталог, 
и добијањем села Затор.40

Из забиљешки на нововјековним преписима, односно преводима 
ове повеље, види се да је у новије вријеме дошло до проблема око гра-
ница између села Затор-данашњих Шпиљара и сусједних Шкаљара, од 
којих их раздваја Звјерињачки поток. Они су тим поводом водили, како 
се наводи, „волуминозне“ судске парнице. Као доказно средство на суду 
коришћена је и повеља краљице Јелене. За потребе судског поступка 
прављени су њени преписи, односно преводи, од којих су неки допрли 
и до нас.41 Био би то још један примјер да су документа из средњег вије-
ка преживјела доба у којем су настала, налазећи примјену у другој епо-
хи, уживајући тако fidem publicam. 

Црне Горе I, 78 (С. ћирковић); М. Маловић Ђукић, Котор и подела Грбља у средњем 
веку, Просторно планирање у југоисточној Европи (до другог светског рата), ур. 
Б. Миљковић Катић, Београд 2011, 285-304.). Током четврте деценије XIV вијека 
Которани су од српског краља Душана добили и Бијелу, Крушевице и Леденице, 
сјевероисточно од града (И. Синдик, Комунално уређење Котора од половине XII до 
почетка XV столећа, 29.).

40 Заокруживањем аутономије которске комуне сматра се усвајање статутарних норми 
којима се уређује да Которани немају право да се у међусобним споровима обраћају 
суду српског владара, нити да у доказном поступку користе исправе које су издали 
српски владари (И. Синдик, Комунално уређење Котора од половине XII до почетка 
XV столећа, 79.). 

41 У которском архиву, из периода 15. - почетак 19. вијека, налази се веома обимна грађа 
судске провенијенције, гдје би се вјероватно могли наћи подаци о тим парницама, а 
које до сада нијесу улазиле у сферу већег научног интересовања. О грађи која се чува 
у Которском архиву видјети: Водич кроз архивску грађу са сумарним инвентарима 
музејских и црквених фондова и збирки, Котор 1977. 
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ДОДАТАК
 ПРЕПИСИ, ИЗДАЊА И ПРЕВОДИ ПОВЕЉЕ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 

ЗА СЕЛО ЗАТОР (1276-1306)

†Пише кралѥство ми да  
видемо всаком створи милоть|краства 
ми которцьмь више Котора что изобрѣте 
краво ми нихь земле по|чньши  шрла 
право на пестинь градь  пестина гр 
право  кр|тьць  кртца како греде 
хогя  звѣрьнакь и  како|тече потокь 
звѣрьнячки  запечно  мокр плоч 
дол полѥ которьско| а гора заторска да 
тко имь лѣзе  то брьдо безь нихь волѥ 
или пасти| или тежати да плати краств 
ми  сьть перперь. и да зима...... ь...... 
зат| ...ь краства ми.... и глоба заторцемь 
за що годѣ  динарь|и печать динарь и 
послхь динарь. рка в динара. и тко 
сие потвори | моѥхь си да  проклеть. 
а такови да приме гневь и наказан | 
кралевствющаго и да плати кратв ми 
 сьть пеперь. и да стои |. . ли по ѥдан 
редомь

  КРАЦА ѤЛЕНА

(Архив САНУ, Историјска 
збирка, бр. 7935/1. КРАЉИЦА ЈЕ-
ЛЕНА (УРОША I) потврђује међе 
граду Котору око 1309, Редиго-
вани препис Љубомира Стојано-
вића, на основу преписа Алексан-
дра Соловјева из Задарског архи-
ва, припремљен за штампу)

Piše kraljevstvomi, da jest 
vedeno vsakomu, stvori milost 
kraljevstvami potorinem više kotora, 
što izobrjete kraljevstvomi njih zem-
lje počamsi od šurla pravo na Pestin-
grad, od Pestingrada pravo u Krstac, 
od krstca kako grede uhodja u Zvje-
ronak, i kako teče otok Zjeronjakin u 
Zapečno u mokru ploču. dolu polje 
kotorsko i gora zatorska. da tko im 
uljeze u to brdo bez njih volje, ili 
pasti, ili težati, da plati kraljevstvu-
mi pet sot perper, i da uzima…….
kraljevstvami. i globa za to jemu za 
što godje šest (Ӡ) dinar, i pečat dinar, 
posluh dinar, ruka dva dinara. i tko 
sije potvori od moijeh da je proklet, 
a takovi da prime gnjev, i naka-
zan od kraljevstvujuštago, i da plati 
kraljevstvumi pet sot perper, i du sto-
ju u kašteli po jedan redom.

  Kraljica Ielena.

(L. Maschek, Manuele del 
regno di Dalmazia, Аnno V, Zara 
1875, 162, нап. 2)
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Scriue la mia regia maesta che 
sia manifesto a chadauno Fa la gra-
tia la mia regia maesta a queli drio 
casali sоura Cataro . . . . . . che troua 
la mia regia maesta loro tereni. Co-
menzando da Schurla verso Pestin-
grad, da Pestingrad drita in Krstac, 
da Krstac et come core i torente . . 
. . . . . Zveronjak i xapezno e mo-
chra plozza cum el pian de Cataro et 
la montagna de xator. Et se alchun 
li intra in chustiera senza lor uolun-
ta houer passar ouer lauorar che pagi 
alla mia regia maesta ppi. cinquecen-
to et chi . . . . . . toca da chi sera dato 
in pena el cento della mia regia mae-
sta con pena ali fatori . . . . . gros-
si sieno. e la bulla grossa . . . . . . . . 
. . do ordine . . . . . . del mio . . . . . . 
comandamento . . . . . che sia punito 
con ppi. . . . . . . . . .a mia maesta; Et 
che paga ala regia maesta cinquecen-
to ppi. et che staga in castelo . . . . . 
. . ordine.

Regina Ielena.

(L. Maschek, Manuele del 
regno di Dalmazia, Аnno V, Zara 
1875, 162, нап. 2)

† Пише кралҍвство ми да 
ɪесть видемо всакому. Створи ми-
лость крал(ев)ство ми (За)торьцмь 
више Котора, что изобрҍте кра-
левство ми нихь земле почь-
нши од Скурла право на Пестинь 
Градь, одь Пестина Града право 
у Крьстць, од Крьстца како греде 
ухогɪа у Звҍронакь и како тече по-
токь звҍронɪачки у Запечно у Мо-
кру Плочу; долу полɪе которско, а 
гора заторска. Да тко имь улҍзе у 
то брьдо безь нихь волɪe или пасти, 
или тежати, да плати кралевству 
ми 5 сьть перперь. И да узима........
зат....ь кралевства ми. И глоба За-
торцемь за що годҍ 6 динарь; и пе-
чать динарь; послухь динарь; рука 
2 динара. И тко сиe потвори од 
мoɪехь си, да ɪесть проклеть, а та-
кови да приме гниевь и накаӡань 
од кралевстующаго и да плати кра-
левству 5 сьть перпер. И да стои у  
[каште]ли по ɪедань редомь.

КРАЛИЦА IЕЛЕНА.

(А. Соловјев, Одабрани спо-
меници српског права, Београд 
1932, Краљица Јелена утврђује 
међе и повластице села Затора 
(дат. 1278–1308), 88, № 49)
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Пише Кралѥство ми да иѥ 
виеровано васаком. створи милость   
Кралевства ми. под Торцем више Котора 
и Добрић изобрете Кралевство ми них 
земле почанше ѡд Скрде право на Пестин 
град, ѡд Пестина града право  Карстац, 
ѡд Карсца како греде хога  Звиеронак 
и  како тече поток звиероначки  Запечно 
 Мокр Плоч да су тои которско, а гора 
заторска, да кто сам лиезе  тое бардо 
без них воле или пасти или работати, 
да плати Кралевств ми  сат перпер и 
да зима на ком даде за рк кнез 
Кралеста ми и глоба Заторцем защо 
годиер  динар, а печат  динар, послх 
динар  рка  динара. И тко сеи 
потвори ѡд моиех, сеи да иест проклет, а 
таквои да примат гнев и наказание ѡд 
кралестающаго и да плати  и да плате  
сат перпер и да стоие  клиех по иедан 
редомь.

КРАЦА ѤЛЕНА

(Архив САНУ, Историјска 
збирка, бр. 7935/1. Препис који је 
Душан Вуксан начинио са непо-
знатог предлошка из некадашњег 
Полицијског архива у Котору)

Пише кралевство ми да је 
вјеровано васакому. Створи ми-
лост кралевства ми Подторцем 
више Котора и Добрић изобрете 
кралевство ми них земле почанше 
од Скурде право на Пестин град, 
од Пестина града право у Карстац, 
од Карсца како греде охога  (?) у 
Звијеронак и како тече поток звије-
роначки  у Запечно у Мокру Пло-
чу да су тој которско, а гора затор-
ска. Да кто сам улијезе у тоје бар-
до без них воле или пасти или ра-
ботати, да плати кралевству ми 5 
сат перпер и да узима васакому (!) 
даде заруку кнезу кралевства ми и 
глоба Заторцем зашто годиер 6 ди-
нар, а печат 1 динар, послух динар 
1, рука 2 динара. И тко сeј потво-
ри од мoјијех, сеј да јест проклет, а 
таквој да примет гњев и наказаније 
од кралевствујушчаго и да плати; 
и да плате 5 сат перпер  да стоје у  
кулијех по један редом.

Кралица Јелена

(Д. Вуксан, Христовуљ 
краљице Јелене, Записи, год. XI, 
књ XIX (1938), 111.)
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Scriue la mia Regia Maestà 
che sia manifesto a cadauno ha la 
grazia la mia Regia Maestà a quel-
li drio castello sоvra Cattaro e Do-
brich la mia Regia Maestà per ter-
reni cominciando da Scurda e di 
Pestingrad e Cherstaz, e dal Cher-
staz come va il torrente Sattorscha 
in Sapeczno in Mocra Plozza al pian 
di Cattaro e la montagna Sattorscha, 
e si alcun entrassi in tal confin sen-
za loro volontà ovver pascoral ovve-
ro lavorar che pagli alla mia Regia 
Maestà iperperi cinquecento e che li 
toja da chi sarà dato in pena il Comi-
to della mia Regia Maestà e la pena 
alli Satorzi per ogni cosa grossi sei, 
de bulla grosso uno e servitù grossi 
uno, la mano grossi due et chi questo 
contraffarra delli miei dal sia male-
detto, et in altro che intra in disgra-
zia, e che sia punito dalla propria 
Regia Maestà,ed che paga de Regia 
multa cinquecento iperperi, e che sta 
in Castello a uno per ordine 

  Regina Elena

(Архив САНУ, Историјска 
збирка, бр. 7935/1. Препис који је 
Душан Вуксан начинио са непо-
знатог предлошка из некадашњег 
Полицијског архива у Котору, на 
њему се налази потврда канцелара 
Франческа Вите)

Пише кралевство ми да је 
ведемо всакому. Створи крале-
вство ми Под Торцем више Котора,  
что изобрете кралевство ми них 
земле почнши од Скурда право 
на Пестин Град, од Пестина Града 
право у Крстц, од Крстца како 
греде ухогја у Зверонак и како тече 
поток звероњачки  у Запечно у 
Мокру Плочу; долу поље которско, 
а гора заторска. Да кто им уљезе у 
то брдо без них воље или пасти или 
тежати, да плати кралевству ми 5 
сат перпер. И да узима накому(!) 
и удаде (!) за руку.....ке кралевства 
ми. И глоба Заторцем за што годјер 
6 динар; и печат динар; послух 
динар; рука 2 динара. И тко сeи 
потвори од мoиех, сеи да јест 
проклет, а такови да примет гниев 
и наказанаие од краловствујуштаго 
и да плати 5 сат перпер. И  да стои 
у  кук.... по један редом.   

  Кралица Јелена

(Повеља, којом српска кра-
љица Јелена утврђује међе и пов-
ластице села Затор (између 1278. и 
1308), Гласник народног универзи-
тета Боке Которске, 1–3 (1935) 17.)
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† Пише кралевство ми да иѥ вѥдомо 
всаком. Створи милость ǀ2кралев`ство 
ми Подторцем више Котора, что изобрете 
кралев ǀ3ство ми нихь земле почаньше 
ωд Скрде право на Пестин градь, ǀ4ωд 
Пестина града право  Карстаць, ωд 
Кр`сца како греде ωхога  Звиеронакь ǀ5и 
како тече поток звиероначки   Запечно 
 Мокр Плочу: дол полѥ ǀ6которско, а 
гора заторскаь (sic). Да кто им лиеӡе  
тоѥ бардо без них ǀ7воле или пасти или 
тежати, да плати кралевств ми .Е. сьть 
перперь, ǀ8и да зима на ком даде за 
рк кнез кралевства (sic) ми. И глоба 
ǀ9Заторцем за што годиер .S . динар,  а 
печат динар, послух динарь, а ǀ10рука .В. 
динара. И тко сеи потвори од моиех, сеи 
да иесть проклет, ǀ11а такови да примет 
гниев и накаӡанѥ од кралевстющаго и да 
плати ǀ12и да плати (sic) .Е. сат перпер, 
и да стои  кли...по иедан редомь

  КРАЛИЦА ѤЛЕНА

(Зборник средњовековних 
ћириличких повеља и писама 
Србије, Босне и Дубровника, књ. 
I, 1186–1321, приредили В. Мо-
шин, С. ћирковић, Д. Синдик, Бео-
град 2011, Повеља краљице Јелене 
о селу Затору код Котора (1276–
1308), 409, 410, № 110.)

Scrive la mia Reggenza affin-
ché sia noto a ciascuno di quelli del 
mio Regno cui ciascuno concessa la 
nostra Grazia,  sotto la fortezza so-
pra Cattaro, quale ritrovo la  loro 
terra per mio Regno principia da  
Scurda a diritto camino verso Pestin 
Grad: da Pestin Grad direttamente a 
Karstaç, da Karstaç lungo la strada 
che conduce a la fiumera Vuzvirin-
az, a come nasce il torrente Vuzvirin-
az sotto il monte a Mocra Plazza, in 
giù nella pianura di Cattaro. Monte 
di Oriente. Perchè se alcuno s‘ intro-
ducesse entro quella Montagna senza 
il loro assenso, o pascolare o lavora-
re, debbia pagare alla casa della Re-
gina (7) cinquecento Perperi, e pren-
da il Conte cui sarà detto il manda-
to del Regno, e Terra dietro la forte-
za sa per qualsiasi cosa sei Dinari, 
ed il Bollo in Grossetto, lo sottoscri-
cione due Grossetti, e quello de miei 
che alla presente transgredisse, sia 
scomunicato, e cosi pure imorar ab-
bia nella indigrazione della Regina, 
e debba pagare 500 Perperi e stia in 
Castello per un turno.

Regina Elena (7a)

(Знанствена књижница 
Задар, Збирка рукописа, N.o dell in-
ventario 22594, Мs 564, Documen-
ti e relazioni risgnadanti la storia di 
Cattaro e delle Bocche delle orig-
inisino all 1813, specialmente nei 
suoi rapport al Montenegro, 7, 7а.)
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Miljan GOGIĆ

ON THE CHARTER OF QUEEN HELEN OF ANJOU FOR 
THE VILLAGE OF ZATOR (1276‒1306)

Summary

In the period when she ruled over Zeta (1276‒1306), Queen Helen of Anjou 
issued a charter to the population of the village of Zator, which was located in the 
immediate vicinity of Kotor. The charter has been preserved in later transcripts and 
translations into Italian. The charter defined the borders of this village. The border 
started at the headwaters of the River Škurda, from where it stretched to Pestingrad 
Hill, located northeast of Kotor. From Pestingrad Hill, the border ran in the southeast 
direction to Krstac Hill, from where, in the direction of the Zvjerinjak locality to the 
south, it followed the old road that connected Kotor and Njeguši. Along the Zvjerin-
jak stream, which flows from the southeast to the northwest, the border stretched up 
to the Zatezno locality, which was situated at the location of the present-day village 
of Mokra Ploča. The charter prescribed that, in case the surrounding population used 
this territory for grazing or farming without permission, they had to pay the Queen a 
hefty fine of five hundred perpers.

The charter defined the monetary amounts for certain legal institutes which 
applied in the Zator area during court proceedings. These legal institutes were “glo-
ba” [fine], “ruka” [hand], “pečat” [seal], “posluh” [obedience], as found in other me-
dieval sources as well. For a violation of the provisions contained in the charter, a 
fine of five hundred perpers was prescribed, along with sentry duty. 

Most likely already at the beginning of the 14th century, and certainly in its 
first half, the village of Zator became part of the Kotor district, as witnessed by the 
charters of Emperor Dušan on the borders of the Kotor district (1346‒1356), as well 
as the decision of the Kotor authorities of 1346, found in the Statute of the town of 
Kotor.

 



 

Dorin-Ioan RUS*

CONSIDERATIONS SUR LES ANOMALIES 
CLIMATIQUES DANS LES PRINCIPAUTES 

DANUBIENNES ENTRE 1783 ET 1785

ABSTRACT: This lecture is part of a larger project dealing with the 
environmental history of South-East Europe in the 18th and 19th century. It 
will discuss the impact of natural and meteorological phenomena on a multi-
cultural society in a borderland of the Russian, Ottoman and Habsburg Em-
pire.

The study assesses this topic from two perspectives: that of contem-
porary interpretations and that of contemporary intervention measures. The 
population’s perceptions at the time were permeated by religious concepts, 
such as divine punishment, while the official perception had only started to 
be influenced by the rational, enlightened interpretation of the transition pe-
riod to modernity.

The eruption of Laki in 1783 triggered a sudden and serious climate 
change. The ensuing drop in temperature caused a massive decrease in agri-
cultural production which, in turn, lead to famine in the following years. The 
effects of this catastrophe in this part of Europe have not yet been thoroughly 
researched thus far. A great number of chronicles, travel books, memoirs, of-
ficial documents in Central and Western Europe mention low temperatures, 
price hikes, poverty and famine. 

Based on external sources, this research will contribute to the devel-
opment of historiography on the on climatic anomalies in the Danube prin-
cipalities between 1783 and 1785 and analyses the impact of weather on the 
economy of both Romanian countries.

In comparison with other Central European countries, the impact of 
the weather on the two Romanian principalities was rather weak, the econ-

Историјски записи, година XCIV, 1-2/2021

UDK 572.021(4-12)”1783/1785” 

* Autor је doktor nauka, Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts im südöstlichen 
Europa c/o Institut für Geschichte, Universität Graz
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omy functioned within its limits; the summer and autumn of 1785 were ex-
tremely rich. The main problem of both analysed countries was the plague, 
which broke out during this period.

KEY WORDS: extreme cold, heavy rains, snow, pest, Laki volcano, 
Moldavia, Walachia

Cet article fait partie d’un projet plus large traitant de l’histoire envi-
ronnementale de l’Europe du Sud-Est aux XVIIIe et XIXe siècles. Nous dis-
cuterons de l’impact des phénomènes naturels et météorologiques, notam-
ment l’éruption du volcan Laki en 1783, sur l’économie des principautés 
frontalières de l’empire des Habsbourg, de l’Empire ottoman et de l’Empire 
russe.

Les effets de cette catastrophe dans cette partie de l’Europe n’ont pas 
encore fait l’objet de recherches approfondies; d’autre part, un très petit 
nombre de chroniques, de livres de voyage, de mémoires, de documents of-
ficiels de Moldavie et de Valachie en mentionnent les conséquences, comme 
la baisse des températures, la hausse des prix, la pauvreté et le stockage ali-
mentaire. 

Afin de comprendre l’impact de ce phénomène météorologique sur 
l’économie, nous présenterons le contexte politique et économique des deux 
principautés, puis la catégorie des sources et les sources elles-mêmes. Nous 
décrirons également le contexte météorologique général et régional, afin 
d’établir une comparaison avec les événements locaux.

L’hiver extrêmement rigoureux de 1783-1784 fut le résultat d’une os-
cillation naturelle de la température, et il est en général considéré comme 
l’un des plus froids d’Europe centrale. Il fut suivi d’inondations et de catas-
trophes naturelles qui furent causées par les éruptions du volcan islandais 
Laki1. Dans ce qui suit seront présentées quelques données, recueillies dans 
des publications contemporaines pertinentes, sur le changement climatique 
et l’hiver extrêmement rude de 1783-1784 ainsi que sur les variations de 
température ayant eu lieu en 1785 en Moldavie et en Valachie. 

L’objectif de l’article. Le présent travail vise à reconstituer le phéno-
mène météorologique généré par les éruptions du volcan Laki en 1783 et tou-
chant les principautés danubiennes, et à analyser son impact sur les deux terri-
toires : la Moldavie et la Valachie. Ce faisant, nous compléterons les connais-
sances générales de l’historiographie sur ces phénomènes météorologiques. 
Les informations analysées proviennent à la fois de voyageurs étrangers tran-
sitant actuellement par les deux principautés mentionnées, de journaux autri-
chiens ainsi que de notes figurant dans des livres liturgiques anciens. 
1 M. Vasold, Die Eruptionen des Laki von 1783/84. Ein Beitrag zur deutschen Klimageschichte. 

Naturwissenschaftliche Rundschau, 57 (11), Stuttgart, 2004, 602–608.
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L’état de la recherche. Toader Nicoară2 a publié en 1987 un article 
sur les variations climatiques survenant sur le territoire actuel de la Rouma-
nie, mais il ne mentionne aucun lien entre les effets des éruptions du vol-
can Laki du 8 juin 1783 et les phénomènes qui en découlent. En 1989, Ioana 
Constantinescu a publié un article sur les événements météorologiques de 
l’ère phanariote, mais elle n’a pas insisté sur les phénomènes générés par le 
volcan Laki3. Cette absence de référence à cet événement dramatique s’ex-
plique par le fait qu’à l’époque de ces études, les recherches sur le phéno-
mène Laki n’avaient pas encore commencé en Europe ; d’autre part, durant 
ces années de communisme nationaliste, l’historiographie roumaine était sé-
parée des courants historiographiques européens. Le premier ouvrage qui 
évoque les inondations massives et les basses températures de 1784 est le 
livre publié par Cernovodeanu et Binder en 1993, intitulé Cavalerii Apoca-
lipsului 4. Au moment de sa publication, il était considéré comme une œuvre 
pionnière. Cependant, il ne s’appuie pas sur des sources d’archives, mais sur 
un résumé d’articles de journaux ainsi que sur des chroniques médiévales et 
modernes des principautés danubiennes. 

Ces dernières années en Europe, la question a été abordée avec des mé-
thodes modernes dans le cadre de la recherche effectuée sur l’éruption du vol-
can Laki en Islande, qui était à l’origine de ces inondations. Il convient de men-
tionner ici l’étude collective coordonnée par le professeur Brázdil5 et les travaux 
d’Andrea Kiss6 qui touchent également le territoire de l’actuelle Roumanie.
2 T. Nicoară, Variații climaterice și mentalități colective în sec. al XVIII-lea și începutul 

secolului al XIX-lea (1700-1830). [Variations climatiques et mentalités collectives au 
XVIIIe et au début du XIXe siècle (1700-1830)]. Studii și Comunicări. VII-VIII, Satu-Mare, 
1986-1987, 247-264.

3 I. Constantinescu, Climă, agricultură și societate în Țara Românească și Moldova sub 
fanarioți [Climat, agriculture et société en Valachie et en Moldavie sous les Phanariotes] 
Revista de istorie, 42,.3, 1989, 259–272.

4 P.Cernovodeanu, P. Binder, Cavalerii Apocalipsului. Calamitățile naturale din trecutul 
României până la 1800 [Chevaliers de l’Apocalypse. Les calamités naturelles du passé de 
la Roumanie jusqu’en 1800] Bucarest, 1993.

5 R. Brázdil, G.R. Demarée, M.Deutsch, E.Garnier, A.Kiss, J. Luterbacher, N.Macdonald, 
Ch.Rohr, P. Dobrovolný, P. Kolář, K. Chromá, European floods during the winter 1783/1784: 
scenarios of an extreme event during the ‘Little Ice Age’. Theoretical Applied Climatology, 
2010, 100, 163–189. 

6 A. Kiss, I.Csernus-Molnár: Időjárási viszonyokhoz kapcsolható szélsőségek területi 
vonatkozásai a Temesi Bánságban: 1780-1800 [Conséquences régionales des conditions 
météorologiques extrêmes dans la région de Banat de Temeswar : 1780-1800], 2008, 101-
106; I.Csernus-Molnár, A. Kiss, E. Pócsik: 18th-century daily measurements and weather 
observations in the SE-Carpathian Basin: A preliminary analysis of the Timişoara series 
(1780-1803). Journal of Environmental Geography 7/1-2, 2014, 1-9; A. Kiss, Z.Sümeghy-
Fehér: A Maros 18. századi áradásai és egy jellemző téli árvizének területi hatásai [Les 
crues du XVIIIe siècle de la rivière Mureș et les conséquences aréolaires d’une crue 
hivernale]”. In: Füleky, Gy. (ed.). A táj változásai a Kárpát-medencében. Az erdélyi táj 
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Étant donné que le sujet proposé n’a pas encore été étudié, il faudrait 
théoriquement orienter le projet vers des recherches portant sur les consé-
quences des éruptions volcaniques susmentionnées sur les sociétés euro-
péennes pendant le ˮpetit âge glaciaireˮ ainsi que sur l’histoire des forêts à 
l’époque prémoderne. Dans le premier cas, il faut mentionner les travaux sur 
la vulnérabilité sociale de Brázdil et Pfister7 [Vulnérabilité sociale au climat 
pendant le ˮpetit âge glaciaireˮ : un exemple en Europe centrale au début des 
années 1770] qui ont été réalisés face aux catastrophes dans une perspective 
comparative.

En matière d’histoire du climat, il convient de mentionner les travaux 
importants effectués par Behringer, Lehmann et Pfister (2005)8, Behringer 
(2010)9, Brohan (2012)10 Camenisch et Rohr (2018)11, Caradonna (2018)12, 
Fagan (2001)13, Garnier (2010)14, Glaser (2008)15, Le Roy Ladurie (1967, 
2011)16, Mauelshagen (2010)17, Pfister (2004)18, Westermann et Rohr (2015)19, 

változásai [Changements de paysage dans le bassin des Carpates. Changements de paysage 
en Transylvanie]. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2008, 94-100.; A. Kiss, Z.Sümeghy, Gy. 
Danku: Az 1783-1784. évi szélsőséges tél és a Maros jeges árvize. [L’hiver rigoureux de 
1783-1784 et la crue glaciaire sur la rivière Mureș]. In: Kiss, A., G. Mezősi, Z. Sümeghy 
(eds.). Táj, környezet és társadalom [Paysage, environnement et société], Szeged: SZTE, 
2006, 353-362.

7 Ch.Pfister, R.Brázdil, Social vulnerability to climate in the ´Little Ice Age´: An example 
from Central Europe in the early 1770s“. Climate of the Past Discussions. 2. 10.5194/cpd-
2-123-2006, 2006.

8 W. Behringer, H. Lehmann, Ch.Pfister (Ed), Kulturelle Konsequenzen der “Kleinen Eiszeit” 
/ Cultural Consequences of the “Little Ice Age”, Göttingen, 2005.

9 W. Behringer, A Cultural History of Climate, Cambridge, 2010.
10 Ph.Brohan, et al.: Constraining the temperature history of the past millennium using early 

instrumental observations. Climate of the Past Discussions, 8, 2012, 1551–1563.
11 C. Camenisch, Ch.Rohr, When the weather turned bad. The research of climate impacts 

on society and economy during the Little Ice Age in Europe. An overview. Cuadernos de 
investigación geográfica, 44, 1, (2018), 99–114.

12 J.Caradonna (ed.), Routledge Handbook of the History of Sustainability, London, 2018.
13 Fagan, Brian.: The Little Ice Age: How Climate Made History 1300–1850, New York, 2001.
14 E. Garnier, Climat et histoire, XVIe-XIXe siècle en Europe. Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, Paris, Berlin, 2010 ; Les dérangements du temps, 500 ans de chaud et 
froids en Europe, Paris, 2010. 

15 R. Glaser, Klimageschichte Mitteleuropas. 1200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, 
Darmstadt, 2008.

16 E. Le Roy Ladurie, Les fluctuations du climat de l’an mil à aujourd’hui, Paris, 2011.
17 Fr. Mauelshagen, Klimageschichte der Neuzeit 1500-1900, Darmstadt, 2010.
18 Ch.Pfister, Das Klima der Schweiz von 1525-1860 und seine Bedeutung in der Geschichte 

von Bevölkerung und Landwirtschaft, Bern, 2004.
19 A.Westermann, Ch.Rohr (eds.), Climate and Beyond. The Production of Knowledge about 

the Earth as a Signpost of Social Change. Historical Social Research, 40/2, Special Issue, 
Köln, 2015. 
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White, Pfister et Mauelshagen (2018)20, Winiwarter et Bork (2014).21 
Dans le domaine de l’histoire des catastrophes naturelles, il faut no-

ter les travaux de Gray et Kendrick (2004)22, Groh, Kempe, Mauelshagen 
(2003)23, Hammerl, Kolnberger, Fuchs (2009)24, Jakubowski-Thissen, Leh-
mann (2003)25, Palmer (2003)26, Poliwoda (2007)27, Walter (2010)28, Wein-
gard, Engels, Pensegrau, (2002)29 et Winiwarter (2006)30 ; en 2007, Juneja et 
Mauelshagen ont publié une historiographie de ces recherches31.

De nombreux ouvrages de référence ont été publiés sur l’impact qu’ont 
les éruptions volcaniques sur le climat, notamment ceux de Briffa (1998)32, 
Courtillot (2005)33, Fischer et al (2007)34, Robock (2005)35 et Self (2006)36.

En ce qui concerne les effets de l’explosion du volcan Laki en Europe, 
il convient de mentionner les travaux suivants: Grattan et Pyatt (1994)37, 
20 S.White, Ch.Pfister, Fr, Mauelshagen, Franz (eds), The Palgrave Handbook for Climate 

History, London, 2018.
21 V.Winiwarter, H.-R.Bork, Geschichte unserer Umwelt. Sechzig Reisen durch die Zeit, 

Darmstadt, 2014.
22 P.Gray, O.Kendrick (Ed.): The Memory of Catastrophe, Manchester, New York, 2004.
23 D.Groh, M.Kempe, Fr. Mauelshagen (Ed.), Naturkatastrophen. Beiträge zu ihrer Deutung, 

Wahrnehmung und Darstellung in Text und Bild von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. 
Literatur und Anthropologie, 13, Tübingen, 2003.

24 Ch.Hammerl, Th.Kolnberger, E.Fuchs (Ed.), Naturkatastrophen. Rezeption – Bewältigung 
– Verarbeitung, Vienna, 2009.

25 M. Jakubowski-Tiessen, H.Lehmann (Ed.), Um Himmelswillen. Religion in 
Katastrophenzeiten, Göttingen, 2003.

26 T.Palmer, Perilous Planet: Catastrophes and Catastrophism through the Ages, Cambridge, 
2003.

27 G.N.Poliwoda, Aus Katastrophen lernen. Sachsen im Kampf gegen die Fluten der Elbe 
1784–1845, Köln, Weimar, Wien, 2007.

28 F.Walter, Katastrophen. Eine Kulturgeschichte vom 16. bis 21. Jahrhundert, Stuttgart, 
2010.

29 P.Weingard, A.Engels, P. Pensegrau, Von der Hypothese zur Katastrophe. Der anthropogene 
Klimawandel im Diskurs zwischen Wissenschaft, Politik und Massenmedien, Opladen, 2002.

30 V. Winiwarter, Wissenschaft & Umwelt. Katastrophen in Natur und Umwelt, Vienna, 2006.
31 M.Juneja, Fr. Mauelshagen, Disasters and Pre-Industrial Societies: Historiographic Trends 

and Comparative Perspectives. The Medieval History Journal, 10, 1 and 2, 2007, 1–31.
32 K.R.Briffa, et al.: Influence of volcanic eruptions on Northern Hemisphere summer 

temperature over 600 years. Nature, 393 (6684), 1998, 450–455.
33 V. Courtillot, New evidence for massive pollution and mortality in Europe in 1783–1784 

may have bearing on global change and mass extinctions. Geoscience, 337 (2005), 635-637.
34 E. Fischer, et al., European climate response to tropical volcanic eruptions over the last half 

millennium. Geophysical Research Letters, 2007, L05707.
35 A. Robock, Cooling Following Large Volcanic Eruptions Corrected for the Effect of Diffuse 

Radiation on Tree Rings. Geophysical Research Letters, 2005, L06702.
36 S. Self, The Effects and Consequences of Very Large Explosive Volcanic Eruptions. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London A 364 (2006), 2073-2097.
37 J.Grattan, B. Pyatt, Acid damage to vegetation following the Laki fissure eruption in 1783 

— an historical review. Science of the Total Environment 01/1994.
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Highwood et Stevenson (2003)38, Kleemann (201739, 201940, 202041) et Va-
sold (2004)42.

Les sources historiques. Des phénomènes naturels extraordinaires 
tels que ceux générés par les éruptions du volcan Laki en 1783 ont été consi-
gnés par les prêtres orthodoxes des deux principautés danubiennes dans des 
livres liturgiques et de culte. Les prêtres, ou ceux qui savaient écrire, no-
taient les événements en langue roumaine avec caractères cyrilliques dans 
les marges de ces ouvrages ou sur des pages volantes. Ces notes ont été ras-
semblées et publiées en 1975 par l’historien Ilie Corfus dans le livre intitulé 
Însemnări de demult [Anciennes notes]. 

La datation des informations de source roumaine est conforme au 
calendrier julien de l’ancien rite orthodoxe qui était alors en usage, mais 
celles-ci doivent être corrélées avec les données officielles ou les données 
provenant d’autres types de sources, afin d’avoir une idée claire de leur da-
tation.

L’utilisation de ce type de sources présente à la fois des avantages 
et des inconvénients. L’un de leurs avantages est qu’il s’agit de sources de 
première main qui fournissent parfois plus d’informations que les rapports 
officiels. Elles contiennent principalement des informations sur le village 
du prêtre ou sur les villages environnants. Cependant, elles ont l’inconvé-
nient de ne pas faire précisément référence à des zones plus éloignées : des 
mots comme ˮterreˮ sont utilisés de manière très générale dans ce cas, et 
concernent surtout de petites régions. Un deuxième inconvénient de ces 
sources concerne les dates auxquelles elles se réfèrent : outre le calendrier 
qui y suit le style ancien, nous avons affaire ici à des données inexactes. En 
effet, habituellement, les prêtres ne décrivaient pas ces événements naturels 
le jour même, mais des jours ou des semaines plus tard. Il est ainsi compré-
hensible que la mémoire d’un auteur puisse être incertaine, ce qui entraîne 
des rapports inexacts concernant le montant des dégâts. Il est également pos-
38 E. Highwood, D. Stevenson, Atmospheric impact of the 1783–1784 Laki Eruption: Part II 

- Climatic effect of sulphate aerosol. Atmospheric Chemistry and Physics, 2003, 3, 1177–
1189.

39 K.Kleemann, Speculating about the Weather: The Unusual Dry Fog of 1783. Publié 
sur http://niche-canada.org/2017/10/02/speculating-about-the-weather-the-unusual-dry-
fog-of-1783/, 2 octobre 2017.

40 K.Kleemann, Telling Stories of a Changed Climate: The Laki Fissure Eruption and the 
Interdisciplinarity of Climate History,” edited by Katrin Kleemann and Jeroen Oomen, 
RCC Perspectives: Transformations in Environment and Society, 2019, 4, 33–42.

41 K.Kleemann,“The Laki Fissure Eruption, 1783-1784.”Encyclopedia of the Environment, 
Grenoble, 2020. https://www.encyclopedie-environnement.org/en/society/laki-fissure-
eruption-1783-1784/. 

42 M. Vasold, Die Eruptionen des Laki von 1783/84. Ein Beitrag zur deutschen Klimageschichte. 
Naturwissenschaftliche Rundschau, 57 (11), Stuttgart, 2004, 602–608.
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sible que certains de ces rapports soient exagérés, car des prêtres de l’époque 
ont parfois décrit des événements naturels extraordinaires survenus dans des 
régions éloignées uniquement à partir de rapports de seconde main prove-
nant d’autres personnes, comme des marchands ou des voyageurs. Un autre 
inconvénient des notes figurant dans les livres liturgiques est le langage utili-
sé. En effet, les curés employaient des régionalismes, en plus de nombreuses 
expressions générales et incompréhensibles, qui sont difficiles à comprendre 
aujourd’hui. Enfin, la terminologie utilisée dans les sources manquait de pré-
cision, notamment de très nombreux adjectifs et adverbes apparaissant sous 
différentes formes (p. ex. pluvieux, très pluvieux, extrêmement pluvieux), ce 
qui ne reflète pas nécessairement une différence régionale, mais plutôt la per-
ception de l’observateur.

Les journaux contemporains de ces phénomènes naturels constituent 
une autre source importante pour la présente étude. Ils présentent l’avantage 
d’avoir été édités par des intellectuels, certains des rapports provenant de 
scientifiques ou de professeurs ayant fait des observations directes. Certaines 
informations fournies par des témoins oculaires ont par ailleurs été vérifiées 
par des éditeurs de journaux et des journalistes. L’inconvénient des journaux 
est que certains des rapports qu’ils contiennent sont probablement exagérés. 
Nous avons sélectionné quelques journaux de langue allemande (Wiener Zei-
tung, Provinzialnachrichten43et Das Wienerblättchen) qui paraissaient quoti-
diennement, de sorte que les informations fournies étaient publiées très peu 
de temps après les événements survenus. Les textes sont fondés sur des té-
moignages locaux, directement issus des événements, couvrant l’ensemble 
des territoires des deux provinces dont il est question, c’est-à-dire les zones 
voisines de la région analysée ici.

Pour cette période, il n’existe pas de documents connus de la zone 
d’étude tels que des journaux intimes et des mémoires, des sources épigra-
phiques, des chronogrammes, une documentation picturale, des imprimés 
spéciaux, des carnets météorologiques ou une correspondance.

Une source importante d’information sur la situation des deux princi-
pautés danubiennes à la période mentionnée est celle apportée par le voya-
geur autrichien Ignaz Stephan Raicevich (1739-1792). Diplomate, conseil-
ler de Frédéric II à Naples, il a étudié la médecine et a travaillé comme agent 
commercial et diplomatique de l’Autriche dans les principautés, servant de 
secrétaire pour les langues française et italienne au souverain Alexandre Yp-
silanti (1775-1782). Dans son travail Osservazioni Storiche naturali, e po-
litiche intorno la Valacchia e Moldavia publié à Naples en 1788, Raicevich 
43 Titre complet : Provinzialnachrichten aus den Kaiserl. Königl. Staaten und Erbländern: 

Verordnungen, Polizey-Handels-Kunst-Erwerb- und Oekonomie. auch gelehrte Nachrichten 
enthaltend (Vienne).
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fournit une foule de renseignements sur l’économie, la vie sociale et l’ethno-
graphie des deux principautés au XVIIIe siècle.44

Avec son ouvrage Histoire de la Moldavie et de la Valachie45 publié 
en 1777, le journaliste et révolutionnaire français Jean-Louis Carra (1742-
1793) fournit la deuxième source d’information externe sur la situation éco-
nomique des principautés danubiennes. Contrairement à Raicevich, il ne vi-
site pas les deux pays, mais il les décrit sur la base de publications plus 
anciennes telles que la Descriptio Moldaviae de Dimitrie Cantemir (1716). 
Carra ne fait donc aucune mention des événements climatiques analysés plus 
loin, et il se contente de décrire la géographie physique et économique ainsi 
que l’ethnographie des deux principautés.

Il n’existe aucune source documentaire46 sur la vie du troisième rap-
porteur de ces événements naturels, John Petty, un noble anglais qui a voya-
gé en Transylvanie et en Valachie en 1784. Certains détails de la description 
de son voyage en Valachie durant l’été 1784 peuvent néanmoins être utili-
sés comme source de documentation sur la situation climatique de l’époque.

Une autre information sur le temps qu’il faisait en Valachie nous vient 
du Français Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, comte d’Hauterive47, qui 
traversa la Valachie en février-mars 1785 au cours du voyage qui le mena de 
Constantinople à la Moldavie. En effet, il indique avoir eu des difficultés à 
trouver un logement près de Slobozia, après avoir marché le long de la ri-
vière Buzău qui était gelée48.

44 P.Cernovodeanu: Societatea feudală românească văzută de călători străini (sec. XV-
XVIII) [La société féodale roumaine vue par les voyageurs étrangers (XVe

-XVIIIe siècle)], 
Bucarest, 1973, 252-253. 

45 Pour cet article, j’ai consulté la traduction allemande intitulée Geschichte der Moldau und 
der Wallachei von ihrem Ursprunge an bis auf den jetzigen Zustand dieser Provinzen: 
Nebst Beschreibung der mit den Türken geführten Kriege, Frankfurt ; Leipzig : Weigel und 
Schneider, 1789.

46 C. Feneșan: John Petty – un călător englez prin Transilvania și Țara Românească (1784) 
[John Petty : un voyageur anglais à travers la Transylvanie et la Valachie (1784)]. Revista 
Arhivelor, Bucarest, 1, 2009, 264-285.

47 Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, comte d’Hauterive (1754-1830) était membre de 
la suite de l’ambassadeur de France à Constantinople en 1784 en tant que ˮ gentilhomme 
d’ambassadeˮ. Il a d’abord été bibliothécaire de l’ambassade avant d’être proposé comme 
secrétaire d’Alexandre Mavrocordat Firaris, qui est devenu prince de Moldavie en janvier 
1785. Le 2/13 février 1785, il quitte Constantinople dans la suite du prince phanariote 
susmentionné pour se rendre en Moldavie via la Valachie, et à cette occasion, il décrit les 
conditions du voyage. Le manuscrit de son journal intitulé Journal inédit d’un voyage de 
Constantinople à Jassi, capitale de la Moldavie, par le Compte d’Hauterive, a été publié 
par Abdolonyme Ubicini dans la Revue de géographie, 1877, II, 120-131 et 274-287, 1879, 
II, p. 366-376, 1881, I, 45-58.

48 Maria Holban, Călători străini despre Țările Române [Voyageurs étrangers sur les pays 
roumains], vol. X/I, Bucarest, 2000, 685. 
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Enfin, il n’existe pas de chroniques régionales : la seule chronique de 
l’époque, écrite par Naum Rîmniceanu49, se concentre principalement sur les 
événements politiques, négligeant ceux de nature météorologique.

Le cadre climatique général. Le climat de la Moldavie et de la Va-
lachie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle était ˮ comme la Bourgogne 
et la Champagne, mais plus froid en hiver et plus chaud en étéˮ, tel que 
le décrit le contemporain Jean-Louis Carra dans un livre publié en 1789.50 
Raicevich indique que, dans les deux principautés, l’hiver est généralement 
long et très rigoureux, surtout entre le 20 décembre et le 20 février, et un 
peu plus doux en Valachie qu’en Moldavie. En 1779, cependant, un hiver 
très rigoureux a été enregistré en Valachie, avec une température de −20 °Ré 
(équivalent à −25 °C) en janvier, lorsque le Danube a gelé. La température 
est généralement de −12 à −15 °Ré (équivalent à une température de −15 à 
−18,75 °C).51 

À cause de la fonte des neiges au printemps et des pluies abon-
dantes et durables en été, les rivières s’inversent, provoquant des inonda-
tions52. Il s’agit probablement d’inondations de faible ampleur, car jusqu’en 
1775, le XVIIIe siècle n’avait pas connu d’inondations importantes dans les 
deux pays roumains53. Les inondations mineures étaient donc si fréquentes 
qu’elles n’étaient plus mentionnées dans les chroniques. Une autre inonda-
tion, causée par une tempête et des pluies massives, toucha la ville de Râm-
nicu Vâlcea en Moldavie, en 177954. Dans la même principauté, les pluies es-
tivales ont provoqué une crue massive de la rivière Prut le 17 juillet 178055. 

En Valachie, la chaleur était excessive en juin et en août. En hiver, il 
neigeait beaucoup, jusqu’à 4 quatre pieds de hauteur56, et les eaux gelaient, 
mais les tempêtes étaient faibles et rares57. En Moldavie, contrairement à la 
Valachie, les pluies étaient plus fréquentes et plus dommageables pour les 
49 Publié en 1888 sous le titre „Cronicul protosinghelului Naum Rîmniceanu de la 1768-

1810” [La chronique du protosyncelle Naum Rîmniceanu de 1768 à 1810]. In: C. 
Erbiceanu (Ed) : Cronicarii greci carii au scris despre români în epoca fanariotă. Textul 
grecesc şi traducerea românească. Lucrare făcută de Constantin Erbiceanu, Bucarest, 
1888, 259-294. 

50 Jean-Louis Carra: Geschichte der Moldau und der Wallachei von ihrem Ursprunge an 
bis auf den jetzigen Zustand dieser Provinzen: Nebst Beschreibung der mit den Türken 
geführten Kriege, Frankfurt ; Leipzig : Weigel und Schneider, 1789, 114. 

51 S.I. Raicevich: Osservazioni Storiche naturali, e politiche intorno la Valacchia e Moldavia, 
Naples, 1788, 41.

52 Raicevich: Osservazioni Storiche, 42-44.
53 Les registres des paroisses mentionnent une grande inondation le 10 juin 1775 en Moldavie. 

(Cernovodeanu, Binder, Cavalerii, 164).
54 I. Corfus, Însemnări de demult, Iași, 1975,162, Nr.2.
55 Corfus, Ibid. 163, Nr.4.
56 4 x 0,30=1,20 m.
57 Raicevich: Osservazioni Storiche, 45-46.
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céréales. De même, la neige était plus abondante, l’hiver plus long et plus ri-
goureux, et il neigeait aussi souvent en avril58. 

La carte ci-jointe, intitulée Types de climat selon les influences exté-
rieures, illustre la diversité climatique de la Roumanie actuelle et explique 
les grandes différences de conditions météorologiques dans les années 1783-
1785, comme nous le verrons plus loin.

Le contexte politique de la Moldavie et de la Valachie dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Depuis la fin du XVIIe siècle, les Grecs 
phanariotes avaient obtenu des postes importants dans l’administration ot-
tomane, jouant le rôle d’interprètes et d’intermédiaires entre les Turcs et les 
puissances européennes ainsi que les sujets chrétiens de l’empire. Le pouvoir 
des Phanariotes était en partie financier : les banquiers de cette caste finan-
çaient régulièrement les pachas turcs pour l’achat de postes et obtenaient en 
retour d’importants privilèges, notamment des contrats lucratifs d’exploi-
tation fiscale. En outre, les familles phanariotes contrôlaient fermement le 
patriarcat orthodoxe de Constantinople et s’efforçaient d’étendre la juridic-
tion de celui-ci sur les églises serbes et bulgares, autrefois autocéphales, au 

58 Ibid, 49.
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milieu du XVIIIe siècle. Enfin, à partir de 1711 et jusqu’en 1821, les Turcs 
confièrent le gouvernement des provinces roumaines aux Phanariotes, qui 
modelèrent l’organisation de leurs cours de Bucarest et de Jassy sur l’éti-
quette impériale byzantine, alors à demi oubliée, tout en rêvant discrètement 
d’une éventuelle restauration du pouvoir grec au Bosphore59.

Avec l’introduction du régime phanariote en Moldavie et en Valachie, 
la Porte a réagi à la situation internationale qui s’est créée à la fin du XVIIe 
siècle à la suite du retrait de l’Empire ottoman d’Europe centrale60 (voir la 
carte de Kibler ci-jointe intitulée Karte des Donaustroms, 1788)*.

Les changements intervenus touchent les institutions fondamentales, 
la seigneurie, les seigneuries adjacentes, le conseil de la seigneurie et le sys-
tème politico-administratif en général. Les seigneurs sont nommés directe-
ment par la Porte parmi les familles influentes, comme Mavrocordato et Yp-
silanti, mais aussi parmi les Roumains, sans le consentement du pays, par 
dérogation aux formes procédurales traditionnelles de l’élection. Les pé-
riodes de règne sont courtes, à quelques exceptions près, les gentilshommes 
étant rétrogradés au niveau de fonctionnaires de la Porte, et mutés d’un pays 
à l’autre. Manquant d’initiative en matière de politique étrangère, ceux-ci 
deviennent de fidèles exécutants des commissions ottomanes auprès des 
grandes puissances. Cette situation entraîne également le déclin du pouvoir 
militaire qui se réduit alors à une garde royale chargée d’assurer l’ordre in-
térieur, en s’appuyant sur la clientèle phanariote qui l’entoure, ainsi que sur 
l’accord de la noblesse indigène qui collabore avec la monarchie en échange 
de la garantie de son statut d’État61. 

L’importance politique et la valeur économique des pays roumains 
pour l’Empire ottoman ont conduit à l’élaboration d’un programme de ré-
formes ayant un double objectif : renforcer le pouvoir central par rapport à la 
noblesse et accroître la capacité économique du contribuable. 
59 W. McNeill, The Rise of the West. A History of the Human Community, Chicago, Chicago 

Press, 1963, 697.
60 M. Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş. Papacostea, P. Teodor: Istoria României 

[L’histoire de la Roumanie], Bucarest, 2014, 299.
* Duna-vidék (általános térkép) (1788) KARTE DES DONAUSTROMS VON SEINEM 

URSPRUNG BIS ZUM AUSFLUSS INS SCHWARZE MEER, mit allen angrænzenden 
Lændern, Stædten, Flüssen und merkwürdigen Oertern besonders die Lænder des itzigen 
Kriegstheathers, als UNGARN, SIEBENBÜRGEN, CROATIEN, SCLAVONIEN, BOS-
NIEN, SERWIEN, MOLDAU, WALACHEI, u. BESSARABIEN &c Speciel vorgestellt 
sind / Aus zwey der bessten Handzeichnungen und den richtigsten Karten geographisch und 
hydrographisch entworfen von Ignatz Kibler 1788 ; I. Kibler Sculp. ; I. Albrecht Scrip. - 
[Wien] : [I. Kibler], 1788. - 1 térk. (2 szelv.) : rézmetszet, kézi szín. ; 56,7x64,5, 56,7x49,5 
cm [AN 000002731935].

61 Bărbulescu, Deletant, Hitchins, Papacostea, Teodor: Istoria, 300; Djuvara, Între Orient și 
Occident. Țările române la începutul epocii moderne [Entre l’Est et l’Ouest. Les pays rou-
mains au début de l’ère moderne], Bucarest, 1995, 124. 
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Dans la pratique politique intérieure, la tendance à soumettre les ques-
tions financières au contrôle de la noblesse se manifeste déjà sous le règne du 
premier prince phanariote, ce qui signifie que le tiers état est reconnu comme 
un attribut de l’État62. La pratique de la consultation des membres du tiers 
état par le biais d’institutions représentatives est une constante du siècle pha-
nariote, notamment à l’époque des Mavrocordatos, lorsque les assemblées 
du tiers état sont appelées à légitimer la politique de réforme. Alors qu’en 
Moldavie, l’assemblée du tiers état était plus largement représentée par les 
différentes catégories de la noblesse, en Valachie, les participants étaient li-
mités à la grande noblesse qui constituait l’élite sociale. Il convient de no-
ter que les Phanariotes de la première moitié du siècle, bien que directement 
nommés par la Porte, avaient constamment recours à la collaboration avec 
les membres du tiers état63. 

Durant cette période, les violations de la Porte et les excès de l’exploi-
tation ottomane, administrée par une nouvelle vague de Grecs de la sphère 
phanariote, entravent la politique de réforme et la stabilité recherchée par le 
régime. La vie politique est de plus en plus dominée par les confrontations 
politiques et militaires entre les grandes puissances64. 

Constantin Mavrocordato (Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος, 1711-
1769), qui gouverne alternativement la Moldavie et la Valachie, commence, 
avec l’approbation de la Porte, à mettre en œuvre un programme de réorga-
nisation des institutions fiscales, administratives et judiciaires dans un esprit 
de rationalisation de l’État. Les réformes, formulées dans la grande hrisóvui-
lon de 1741, sont successivement appliquées dans les deux pays et visent à 
réaliser une monarchie modérée par le biais de pouvoirs et de corps inter-
médiaires constitués au sein des assemblées du tiers état, ce qui témoigne 
d’une approche relevant non pas du despotisme éclairé, mais de l’absolu-
tisme éclairé qui collabore avec les membres du tiers état. La réorganisation 
vise le système fiscal, afin d’assurer la stabilité de la paysannerie et d’ac-
croître le pouvoir de l’État dans la régulation des relations de propriété. Les 
mesures administratives et judiciaires d’accompagnement visaient à renfor-
cer le contrôle de l’État, afin d’atteindre un double objectif, politique et éco-
nomique. À la suite des réformes mises en place par Constantin Mavrocor-
dato, notamment l’abolition du servage en Valachie en 1746 et, en Moldavie 
en 1749, la condamnation de la tendance des nobles à astreindre les paysans 

62 Raicevich: Osservazioni Storiche, 136.
63 Al. Georgescu, „ L’Assemblée d’états ou la Grande Assemblée du pays comme organe 

judiciaire en Valachie et en Moldavie (XVIIe et XVIIIe siècles)ˮ, Revue roumaine d’histoire, 
X, 1966, 5, 781-808.

64 L. Boicu, Geneza chestiunii române ca problemă internațională [La genèse de la question 
roumaine en tant que problème international], Jassy, 1975, 41.
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à la corvée, le servage prit fin65 dans les pays roumains. La régulation par le 
pouvoir central des relations entre propriétaires fonciers et paysans visait à 
maintenir un équilibre en limitant l’autorité et les privilèges de la noblesse, 
assurant ainsi l’efficacité de la politique fiscale. Les réformes sociales dans 
les pays roumains ont préfiguré des initiatives similaires en Europe centrale 
et orientale66. 

Le programme de réformes, avec toutes les dérogations et violations 
de la Porte, a prouvé sa viabilité dans la seconde moitié du siècle et a été re-
pris par les princes phanariotes après 1750 et au début du siècle suivant. 
Alexandre Ypsilanti (Αλέξανδρος Υψηλάντης, 1726-1807), qui régna à deux 
reprises en Valachie entre 1774-1782 et 1796-1797 et une fois en Moldavie 
entre 1787-1788, fait un nouvel effort de réorganisation en réintroduisant 
des délais de paiement fixes pour la perception de l’impôt, ce qui contribue 
à la prospérité du pays67. Par ailleurs, la tentative de séparer le pouvoir judi-
ciaire du pouvoir administratif, la création de nouveaux tribunaux et le tra-
vail de codification constituent une avancée manifeste dans la modernisa-
tion de l’État68.

En ce qui concerne les années 1783 à 1785 faisant l’objet de cet ar-
ticle, les princes phanariotes ne se sont pas distingués par des réformes, étant 
uniquement animés du désir d’accroître leur propre fortune. Ainsi, en Mol-
davie, Alexandre Ier Mavrocordato (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Deli-bei, 
1742-1812) règne de mai 1782 à janvier 1785. Alexandre II Mavrocorda-
to (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Firaris, 1754-1819), son successeur, qui 
règne de janvier 1785 à décembre 1786, est à la tête d’une conspiration gré-
co-russe visant à entraîner la révolte des Grecs et des Roumains contre la 
Turquie au profit de la Russie69. En Valachie, Mihai Șuțu (Μιχαήλ Σούτσος, 
1730-1803) fut nommé prince à trois reprises, son règne entre juillet 1783 et 
mars 178670 étant important pour la présente étude.

L’économie. L’État ottoman avait besoin d’une administration dé-
vouée non seulement pour garder la Moldavie et la Valachie sous contrôle et 
dans l’obéissance, mais aussi pour intégrer au mieux les deux principautés 

65 Djuvara, Între Orient și Occident, 64, 71, 125.
66 Xenopol, Istoria, V, 60.
67 L. Maier, Ipsilanti, Alexander. Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, 2. 

München 1976, 231.
68 C. Neagoe: Instaurarea „regimului fanariot” în Moldova și Țara Românească. Considerații 

generale [L’instauration du ˮ  régime phanarioteˮ en Moldavie et en Valachie. Considérations 
générales]. Arhivele Olteniei, 22, 2008, 75-84. 

69 Al. A.C. Sturdza: L’Europe orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830), 
Paris (1913), 255-266.

70 Șt. Ionescu, Bucureștii în vremea fanarioților [Bucarest au temps des Phanariotes], Cluj, 
1974, 255-258.
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dans le système économique et administratif ottoman. Ainsi, à l’époque pha-
nariote, la domination politique et économique de la Porte prit les formes les 
plus oppressives. D’énormes sommes d’argent étaient envoyées à Constan-
tinople au titre du haraç (tribut), du peșkeș (cadeaux), du renouvellement 
annuel et triennal des dominations (petit et grand ˮ mukarrerˮ), auxquelles 
s’ajoutaient diverses obligations en nature et en travail71. Les luttes entre les 
prétendants au trône et la succession rapide des seigneurs devinrent les prin-
cipaux moyens d’exploiter les ressources des terres roumaines. En outre, les 
fréquents déplacements des souverains d’un pays à l’autre fournissaient des 
occasions bienvenues de réaliser de nouveaux profits, car ces déplacements 
étaient considérés comme de nouvelles implantations dans le territoire et 
étaient très bien payés. La Valachie étant plus riche que la Moldavie, le trône 
de Bucarest était préféré à celui de Jassy, et un transfert de la Valachie vers 
la Moldavie était considéré comme une rétrogradation72. 

 La situation économique des deux principautés à cette époque est dé-
crite par Jean-Louis Carra en 1789 et par Raicevich en 1788. La principale ac-
tivité économique était l’agriculture, les céréales cultivées dans les deux pro-
vinces étant le blé, le grain, l’orge et le maïs73 . La façon dont la terre était tra-
vaillée (semis, qualité des semences, qualité du travail du sol) était à l’origine 
de la faible productivité agricole. Au début de la guerre austro-turque en 1788, 
un kilogramme de blé, soit 260 onces (585 demi-kilogrammes), une once va-
lant 2 ¼ demi-kilogrammes, coûtait deux piastres russes, soit cinq livres ; 
un kilogramme de maïs coûtait une demi-piastre, et un kilogramme d’avoine 
coûtait une piastre. Après 1790, les prix de ces produits ont doublé74. 

 Le tabac cultivé en Valachie se vendait très bien en Pologne et en 
Turquie. Le chanvre et le lin étaient cultivés en fonction des besoins du pays, 
et le saule et le safran, nécessaires aux petites industries, étaient produits en 
grande quantité et exportés75.

Dans ces pays, la viticulture était plus importante que la culture des 
céréales, et les vins, légers et aqueux mais d’un goût agréable et sain, étaient 
également commercialisés. La culture des vignobles aurait pu être améliorée, 
mais les vins d’Odobești (Moldavie) et de Piatra (Valachie) se vendaient bien 
en Ukraine et en Pologne, et parvenaient même jusqu’à Moscou.76 
71 M.Berza: Haraciul Moldovei și al Țării Românești în sec. XV–XIX [Le tribut de la Moldavie 

et de la Valachie dans la période du XVe au XIXe siècle. Studii și Materiale de Istorie Medie, 
II, 1957, 7-47. 

72 M. Kogălniceanu, Cronicele României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei [Chroniques 
de Roumanie ou Chroniques de Moldavie et Valachie], Bucarest, 1874, 57.

73 Carra, Geschichte der Moldau und der Wallachei, 121-122. 
74 Ibid., 122. 
75 Ibid., 122. 
76 Ibid., 122. 
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L’élevage du bétail tenait aussi une place importante : environ 30 000 
bœufs de Valachie étaient conduits chaque année en Bosnie, et de là à 
Constantinople, et la Moldavie envoyait 20 000 bœufs et 5 000 à 6 000 che-
vaux en Pologne, en Moravie, en Silésie et en Brandebourg77. Une grande 
partie du petit bétail et des chevaux restaient dans les champs en hiver et en 
été, et ils étaient conduits de temps en temps au foin ou au sel78. Les mou-
tons étaient très répandus dans les deux provinces79 et, en dépit de leur quali-
té assez médiocre, des millions de têtes étaient exportées chaque année vers 
Constantinople80. La Valachie s’adonnait davantage à l’élevage des porcs que 
la Moldavie, en raison du commerce plus intense avec la Hongrie, et la prin-
cipauté faisait également le commerce de soufflets à lapins avec l’Allemagne 
et l’Angleterre81.

Il faut noter que pendant cette période, des invasions de sauterelles 

causèrent de grands dommages à l’agriculture des deux principautés82.
La chasse était une source essentielle de nourriture et de revenus dans 

les deux principautés. Les sangliers, les cerfs, les ours et les chèvres sau-
vages se trouvaient en grand nombre dans les montagnes, de même que les 
chevreuils, les renards et les lapins dans les plaines. Les animaux étant très 
nombreux, les paysans de Valachie en capturaient 300 000 par an, et ceux de 
Moldavie 200 000. Notons qu’un grand nombre de loups étaient nuisibles 
aux troupeaux et aux personnes, surtout lorsqu’ils étaient enragés83. En outre, 
la volaille et les oiseaux sauvages constituaient une source non négligeable 
de nourriture et de gibier pour les habitants84.

L’apiculture était pratiquée avec assiduité, surtout dans les forêts, en 
ayant recours aux buissons épineux formés par les troncs d’arbres écaillés85. 
Le miel blanc était vendu à Constantinople, et la cire plutôt à Venise. La cire 
verte, qui était produite en grande quantité, était principalement utilisée pour 
77 Raicevich: Osservazioni Storiche, 80-83 ; 124.
78 Carra: Geschichte der Moldau und der Wallachei, 123-124; Raicevich: Osservazioni 

Storiche, 77.
79 Raichevici indique que le nombre de chèvres et de moutons en Valachie s’élevait à environ 

4 millions en 1786. (Raicevich, Osservazioni Storiche, 67-68).
80 Les exportations étaient estimées à des millions de têtes selon Carra (Carra: Geschichte der 

Moldau und der Wallachei, 124), et selon Raicevich, de 500 000 à 600 000 par an (Osser-
vazioni Storiche, 120).

81 Carra: Geschichte der Moldau und der Wallachei, 124; Raicevich: Osservazioni Storiche, 
84 ; 125.

82 De plus grandes invasions de sauterelles ont été mentionnées au fil des années 1710, 1746-
1749, 1797 et 1798. (Cernovodeanu, Binder, Cavalerii Apocalipsului, 130-131, 154, 180-
181).

83 Raicevich: Osservazioni Storiche, 84-86.
84 Ibid., 90-93.
85 „II. Siebenbürgen. a) Nachrichten von dem Wachshandel in der Moldau“. Provinzialnach-

richten (Vienne), 13.III. 1784, 322-323. 
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les chandelles86. Le miel et la cire rapportaient au prince de Moldavie un ren-
dement de 200 000 thalers par an87.

Les salines de Moldavie produisaient chaque année environ 100 000 
pièces de sel de 100 onces chacune. Une partie était utilisée dans le pays, et 
une autre était exportée en Pologne et à Constantinople. La Moldavie comp-
tait une saline, et la Valachie trois88.

Les métiers étaient plus développés, les plus courants étant les guildes 
de charrons, de tailleurs, de cordonniers et de chirurgiens à Jassy et à Buca-
rest89.

Malgré l’abondance des forêts, personne ne s’occupait de l’industrie 
du bois. Les arbres soufflés par le vent, qui auraient pu être utilisés pour 
les bateaux, servaient à fabriquer du charbon qui était exporté à Constanti-
nople90.

Dans les deux principautés, les pièces et les unités de mesure otto-
manes circulaient ; la mesure de poids était la balance de 44 onces, corres-
pondant à 100 pièces de Vienne (Zentner). Les marchands utilisaient souvent 
une échelle romaine, qui leur donnait un bénéfice de 6 à 10 %91. La vie éco-
nomique des deux principautés danubiennes dépendait beaucoup du com-
merce et des transports. La carte ci-jointe, datée de 1788, montre les locali-
tés les plus importantes de ces deux pays roumains.

Chemins commerciaux. La plus ancienne route commerciale sur le 
territoire de la Moldavie médiévale était celle qui longeait le fleuve Nistru 
(de Hotin via Soroca-Orhei et Tighina à la Forteresse blanche et/ou à Caffa). 
Elle était également appelée ˮroute des Tatarsˮ, car elle menait à la Crimée 
en passant par des territoires contrôlés par ce peuple. Plus importante pour 
l’économie de la Moldavie était la ˮroute moldaveˮ entre Prut et Siret, en-
trant dans le pays via Tchernivtsi ou Hotin vers Dorohoi, Botoșani, Hârlau, 
Cotnari, Târgu-Frumos, Jassy, Tutova et Lăpușna, et de là, vers Tighina-Ce-
tatea Albă ou vers Chilia. Après 1484, lorsque les deux forteresses du bord 
de mer furent conquises par les Turcs, la route commerciale se tourna vers 
Galați. De Jassy, les routes allaient vers Vaslui, Bârlad et Tecuci, et plus 
loin, vers le port du Danube. La ˮ route de montagneˮ suivait la vallée de la 
Siret : son itinéraire passait par Colomeia-Cernăuți-Târgu Siret-Suceava-Ro-
man-Bacău- Adjud-Putna, allant soit à Brăila sur le Danube, soit à Târgoviște 
86 Carra, Geschichte der Moldau und der Wallachei, 125. 
87 „Erbländische Nachrichten“. Das Wienerblättchen, (Vienne), 1. VIII. 1784, 6-7.
88 Carra, Geschichte der Moldau und der Wallachei, 125; „Anzeige von Fichtels 

Mineralgeschichte von Siebenbürgen“. Wittenbergisches Wochenblatt (Wittenberg), 16. I. 
1784, 15. 

89 Carra, Geschichte der Moldau und der Wallachei, 126. 
90 Carra, Geschichte der Moldau und der Wallachei, 126. 
91 Raicevich, Osservazioni Storiche, 132-133.
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via Râmnicu Sărat-Buzău, d’où il était ensuite relié à travers le Danube à 
Preslav et Constantinople92.

Une autre catégorie importante de routes était celle menant de la Po-
logne à la Transylvanie via Suceava. De Suceava, la ˮ route de Bistrițaˮ 
passait par Baia, Moldovița et Câmpulung, et de là, à Rodna et Bistrița. La 
route vers Brașov bifurquait de la route de montagne de Bacău vers Târgu 
Trotuș, passant en Transylvanie par Ghimeș ou le col d’Oituz. Une troisième 
route allait à Brașov via Fălticeni, Baia, Târgu Neamț, Piatra Neamț, Tazlău, 
Moinești et Comănești, et de là, au col de Ghimeș ou via Târgu Trotuș-Oituz.

Dans la partie occidentale de la Valachie, en Olténie, les routes princi-
pales allaient en direction du Danube ; ainsi, nous avons une route qui va de 
Târgu-Jiu à Rahova via Craiova, ainsi qu’une autre de Slatina à Calafat via 
Craiova. Du nord au sud, la ˮVia Carolinaˮ, construite par les Autrichiens 
entre 1717 et 1722, reliait la Transylvanie à l’Olténie, jusqu’à Râmnic93.

Pour passer de l’espace eurasien à l’espace d’Europe centrale, il fallait 
traverser la Transylvanie : il était possible de rejoindre le Danube et Brăila 
par la Valachie, soit en passant par Buzău, soit en descendant d’abord vers 
Câmpulung-Târgoviște, et en suivant une direction générale vers l’est, en 
suivant la ˮgrande route sous les collinesˮ94 de Câmpulung à Târgoviște et 
jusqu’aux ˮparties orientalesˮ, par Târgșor et Gherghița, avec des ramifica-
tions vers Orașul de Floci au déversement de l’Ialomița dans le Danube, vers 
Buzău et vers Brăila.

Les passages du Danube, vers lesquels conduisait une série de routes, 
étaient utilisés bien avant la consolidation de l’État féodal de Valachie95. Par-
mi les plus importants, citons : le gué de Silistra (aujourd’hui Călărași), le 
gué du déversement d’Argeș dans le Danube ˮdevant Turtucaiaˮ, le gué de 
Giurgiu, le gué du déversement d’Olt dans le Danube, à Turnu, et le gué de 
Calafat, devant Vidin, qui facilitait le commerce avec le reste de la péninsule 
balkanique96 (voir la carte Chemins commerciaux).

Les routes commerciales décrites plus haut ont contribué au dévelop-
pement de la vie urbaine dans les deux principautés. Outre ces grandes voies, 
92 Al. Gonța, Legăturile economice dintre Moldova și Transilvania în secolele XIII-XVII [Les 

relations économiques entre la Moldavie et la Transylvanie du XIIIe au XVIIe siècles], Bucarest, 
1989, 44. 

93 Ș. Papacostea, Oltenia sub stăpânirea austriacă (1718-1739), [Olténie sous la domination 
autrichienne (1718-1739)] Bucarest, 1971, 124.

94 L. Rădvan, Drumuri de ţară şi drumuri de oraş în Ţara Românească în secolele XVII-XVIII 
[Chemins de campagne et chemins de ville en Valachie aux XVIIe et XVIIIe siècles]. In: 
Laurențiu Rădvan (ed): Orașul din spațiul românesc între Orient și Occident. Tranziție de 
la medievalitate la modernitate, Iași, 2007, 69.

95 C. Murgescu, Drumurile unității românești [Les routes de l’unité roumaine], Bucarest, 
1996, 129.

96 Ibid., 133.
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il existait également des routes locales reliant toutes les localités entre elles, 
ainsi que des routes à vocation économique, comme les ˮ routes du selˮ ou les 
ˮroutes des moutonsˮ, sur lesquelles on transportait le sel ou sur lesquelles 
on conduisait les moutons pour aller les faire hiverner.

Le commerce extérieur s’effectuait par les ports de Brăila, en Valachie, 
et de Galați, en Moldavie97.

Le réseau routier était loin d’être en bon état : il était mal entretenu 
et, à l’exception de la voie romaine longeant la vallée de l’Olt en Valachie, 
les routes étaient en terre. En cas de fortes pluies, de fonte des neiges ou de 
glissements de terrain, les voies devenaient donc impraticables. Notons que, 
pendant la période phanariote, un certain nombre de routes et de ponts an-
ciens furent réparés et une institution spéciale fut créée à cet effet98.

 Les dégradations causées aux voies de communication par les catas-
trophes naturelles ou de fortes chutes de neige ont ainsi conduit à l’isolement 
des villages et ont rendu difficile la communication et l’acheminement de la 
nourriture.
97 Carra, Geschichte der Moldau und der Wallachei, 127; Raicevich: Osservazioni Storiche, 

123. 
98 Rădvan, Drumuri, 73.
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La population. Raicevich estimait à un million d’âmes la population 
totale des deux principautés danubiennes à cette époque. L’incertitude entou-
rant cette donnée est liée au manque de statistiques disponibles, car de nom-
breux villages déplaçaient leurs habitants vers d’autres régions pour éviter 
les impôts, rendant difficile le suivi de la population.99 

Les deux principales villes de cette région, Bucarest, la capitale de la 
Valachie, et Jassy, la capitale de la Moldavie, avaient un aspect rural, étant 
constituées de petites maisons avec de grands jardins qui prenaient beaucoup 
de place. Vers la fin du XVIIIe siècle, de grands et spacieux bâtiments en 
pierre furent érigés, mais avec un seul étage, sans symétrie ni ordre. Les toits 
de bardeaux furent remplacés par des toits très hauts, pointus, en terre cuite 
et brûlée, coupés à angles vifs pour éviter qu’ils ne s’effondrent sous le poids 
de la neige. Des poêles étaient installés dans chaque pièce pour le chauf-
fage100. À cette époque, la population de ces villes se situait entre 30 000 et 
40 000 habitants101. Dans les villages, les maisons étaient construites sous 
terre, avec des toits au-dessus du sol fait de bardeaux recouverts de terre, de 
sorte que l’herbe poussait dessus, et flanqués d’une cheminée pour les gaz 
d’échappement102. Dans les montagnes, les maisons étaient plus spacieuses, 
construites à la surface du sol, et elles possédaient des dépôts pour y garder 
les provisions103. Les places des grandes villes et les rues principales étaient 
pavées de bois104, et l’entretien de ces dernières avait des effets négatifs sur 
la santé publique, comme l’indique le voyageur anglais Wilkinson au début 
du XIXe siècle. En effet, chaque rue recouverte de bois comportait un canal 
d’environ deux mètres de profondeur et un mètre de largeur,105 au bout duquel 
se trouvaient des fosses d’aisances, que les habitants remplissaient de résidus 
qui se déversaient, devenant ainsi des sources d’infection.106

Des preuves documentaires de phénomènes météorologiques in-
habituels en Moldavie et en Valachie. En Moldavie, le changement clima-
tique entraîna non seulement une baisse de la production agricole, mais aussi 
des glissements de terrain. Le diplomate Stefan Raicevich mentionne ainsi 
dans un rapport cet événement survenu en 1783 :

99 Raicevich: Osservazioni Storiche, 209-210.
100 Ibid., 226.
101 Rădvan, Drumuri, 91. 
102 Raicevich, Osservazioni Storiche, 228.
103 Ibid, 229.
104 Rădvan, Drumuri, 97-109.
105 V.A Urechia, Istoria Românilor [L’histoire des Roumains], Vol. V (1793-1796), Bucarest, 

1891, 383-384.
106 W. Wilkinson, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia with various po-

litical observations relating to them, London, 1820, 89-90.
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Un taudis de la ville de Jassy, situé sur une pente, a glissé vers 
le bas, sans faire de mal aux personnes et avec des dégâts insignifiants 
aux maisons, qui heureusement étaient faites de bois, d’osier et d’ar-
gile, comme le sont habituellement les maisons des pauvres dans les 
taudis des villes.107

L’hiver 1783-1784 fut particulièrement rude, comme en témoignent 
les notes du scripteur108 Constantin Manoli, datées du 2 février 1784109. Mano-
li indique ainsi que depuis le 14 novembre 1783, il y eut des chutes de neige 
massives sur le territoire de la Moldavie dont la quantité était supérieure à 
la moyenne annuelle habituelle des précipitations. De telles précipitations 
furent observées pour la première fois ces années-là, du moins par l’observa-
teur, ne faisant pas partie de la mémoire des anciens. Manoli informe égale-
ment que la population avait suffisamment de réserves de foin pour les ani-
maux, ce qui permet de conclure que l’année précédente avait été riche. Des 
pertes n’ont été enregistrées que pour les moutons, dont une partie seulement 
a été emportée par la tempête.

Le froid extraordinaire de l’hiver 1783-1784 a également affecté l’ar-
mée de guerre russe qui a dû camper aux frontières de la Moldavie plus long-
temps que d’habitude. Selon la presse autrichienne, l’infanterie avait creusé 
des trous dans le sol qu’elle avait recouverts de crottin de cheval, et la cavale-
rie aurait utilisé cette même matière pour recouvrir les chevaux et ériger des 
murs afin d’y loger les chevaux et les hommes. Néanmoins, ne supportant pas 
le froid, l’armée projette une puissante incursion dans la Moldau ˮ pour pas-
ser l’hiver sous un étang plus doux du cielˮ. La situation climatique en Mol-
davie n’était cependant guère meilleure, car à Jassy et à l’extérieur de la ville, 
entre 6 et 15 personnes mouraient quotidiennement de froid110.

107 Raicevich, Osservazioni Storiche, 44. 
108 Dans le texte original ˮ diacˮ, il existait en Valachie et en Moldavie une personne qui 

rédigeait et copiait des documents dans la chancellerie de l’hospodar, agissant en tant que 
subordonné du grand logothète. Il est également mentionné sous le nom de γραμματικός 
(N. Stoicescu, Dicționar al Marilor Dregători din Țara Românească și Moldova în sec. 
XIV-XVII [Dictionnaire des grands souverains de Valachie et de Moldavie du XIVe au XVIIe 
siècle], Bucarest, 1971, 268).

109 Dans le texte original : „să se știe de cându au căzut iarna cea mare cu triii viscole, care au 
fost agiunsu omătul pân streșini, de nu putea ieși oamin[i] den casă și ulețile iara până în 
vârful zeplazilor, de nu iară cu putință să iasă omul cu sloboda. Cari oameni cu câte 50, 60 
de ani de bătrâni n-au apucat iarnă ca aciasta. Dar paguba la bucate nu s-au făcut fiindcă 
se întâmplă îndestulări de fân. Oareșci pagubă la oi de răpire furtunii. Câtă iarnă era în 
velet 1783, de la noiamvrie în 14 au început și pân în primăvară tot una au ținutu” (Corfus, 
Însemnări 120-121, Nr. 24).

110 „Außerordentliche Kälte in der Moldau“. Provinzialnachrichten, (Vienne), 18. II. 1784, 
213.
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Au début de l’année 1784, des voleurs venus de Valachie par groupes 
de 10 à 12 personnes se livrèrent à des pillages dans les environs de Brașov 
en s’introduisant dans les maisons.111 C’est le manque de nourriture qui avait 
poussé les habitants de la Valachie à traverser les montagnes pour mener ces 
attaques.

L’hiver rigoureux et les fortes chutes de neige entraînèrent une baisse 
de la production de l’année suivante, de sorte qu’en Moldavie, 1784 fut une 
ˮ année très pauvreˮ. Les anomalies climatiques continuèrent, comme en té-
moigne une note de l’ancien grand medelnicher112 Enache Kogălniceanu qui 
fait le constat suivant en 1784 : 

Il a commencé à pleuvoir à partir du 23 septembre, puis il a nei-
gé deux doigts... de sorte que personne n’a eu le temps de récolter les 
vignes et le maïs, ce qui, je ne me souviens pas, était déjà arrivé dans 
le passé à cette époque de l’année.113 

Les informations données par Enache Kogălniceanu sur les fortes 
pluies de septembre et la neige précoce qui ont provoqué la destruction 
des récoltes sont complétées par la note d’un prêtre moldave anonyme du 
12 janvier 1785, qui atteste à son tour que l’hiver 1784 a été particulière-
ment long et rude du 21 novembre 1784 au 25 mars 1785, avec de fortes 
chutes de neige et des blizzards. Ces intempéries ont entraîné des diffi-
cultés de déplacement et de transport, bloquant ainsi les voies de commu-
nication114.

111 „Aus der k.k. Erlbändern. Cronstadt“. Das Wienerblättchen (Vienne), 25. I. 1784, 95-95.
112 „ Medelnicerˮ en roumain (< ru : Меделничер) : au Moyen Âge, en Valachie et en Moldavie, 

titre donné au noble qui versait l’eau pour que le seigneur se lave les mains et qui servait la 
nourriture ; noble qui avait ce titre. Le nom vient du hongrois ˮ medenczeˮ qui signifie bas-
sin. Ce noble était subordonné à d’autres ˮ medelnicerˮ qui versaient l’eau et préparaient les 
ustensiles pour les invités. La fonction de medelnicer est documentée en Moldavie à partir de 
la seconde moitié du XVe siècle (N. Stoicescu, Dicționar al Marilor Dregători din Țara Ro-
mânească și Moldova în sec. XIV-XVII [Dictionnaire des grands fonctionnaires de Valachie et 
de Moldavie du XIVe au XVIIe siècle], Bucarest, 1971, 308 ; M. M. Székely, Food and Culi-
nary Practices in 17th Century Moldavia: Tastes, Techniques Choices. In: A. Jianu, V. Bar-
bu (Ed), Early Delights. Economies and Cultures of Food in Ottoman and Danubian Europe 
c.1500-1900, Boston, 182).

113 Dans le texte original : „săpt[emvrie] 23 s-au tâmplat ploai și pe urmă au ninsu ca di doao 
degite...care nime n-au apucatu încă a culegi viile pe multe locuri și popușoi, un lucru care 
nu țânu minte să fi mai fostu altădată la aciastă vremi” (Corfus, Însemnări, 122, Nr.30 et 
232, Nr. 4). 

114 Dans le texte original : în anul trecut au fost iarna ceia mare, care iarnă au ținut de la 
Vovidenie pân la Blagoveștenii, tot omet și viscol. Și era ometul asemenea cu gardurile, de 
nu pute umbla omu din sat în sat și pe drum când se tâlne doi oameni nu pute da drumul 
unul altui[a]” (Corfus, Însemnări, 122, Nr. 31).
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De Bucovine, il est fait mention de la grande quantité de neige tom-
bée en Moldavie : 

Une grande quantité de neige est tombée, de sorte qu’elle a at-
teint les autels des plus grands bâtiments. Il n’y avait rien à voir des 
maisons paysannes, qui ne sont d’ailleurs que de misérables huttes 
basses construites à même le sol dans toute la Moldavie ; les Valaques 
ont dû percer des trous dans la neige de leurs habitations, par lesquels 
ils rampaient pour entrer et sortir, comme sous une voûte.115

En mai 1784, les signes du printemps sont visibles en Moldavie 
comme en Ukraine : selon la presse autrichienne, qui se base sur les rapports 
de la Bucovine, province voisine des Habsbourg, les céréales sont belles, les 
arbres sont en fleurs et promettent de riches fruits. À l’opposé, dans les ter-
ritoires voisins comme la Pologne ou les provinces autrichiennes, le temps 
reste instable avec une possibilité de mauvaises récoltes116. 

Un autre élément d’information intéressant sur les anomalies clima-
tiques de 1784 est fourni par le noble anglais John Petty, qui a voyagé entre 
1784 et 1786 à travers la Hongrie, la Transylvanie, la Bohème, l’Autriche et 
la Saxe. Durant l’été 1784, il est présenté au baron Brukenthal à Sibiu, puis 
reçoit une escorte pour se rendre à Bucarest via Făgăraș et Brașov, où il sé-
journe plusieurs jours117. Le 2 août 1784, John Petty écrit ce courrier de Bu-
carest, nous indiquant ainsi qu’il y eut de fortes pluies et des températures 
basses au mois d’août : 

Cette lettre, je la date de Bucarest, où je suis arrivé il y a deux 
jours sans le moindre problème. Il est vrai que la route, bien que la 
meilleure des autres, est épouvantable, et je m’attendais à chaque pas 
à ce que la charrette tombe en morceaux à cause des petits rochers et 
des pierres sur lesquels nous devions passer. Une mauvaise pluie nous 
a accompagnés tout au long de la traversée des montagnes, ainsi qu’un 
grand froid. Ma fille et moi avons donc eu un peu froid, mais nous 
allons très bien maintenant. Notre accompagnateur était très attentif. 
Dans chaque ville où nous avons passé la nuit, on nous a apporté des 
provisions de toutes sortes, comme du pain, du vin et des fruits. Les 

115 „III. Bukowina. a) Tiefer Schnee, droligter Schrecken eines entlaufenen Gefangenen“. 
Provinzialnachrichten, (Vienne), 17. III. 1784, 339.

116 „III. Bukowina. Wetterbeobachtung“. Provinzialnachrichten (Vienne), 8. V, 1784, 581.
117 Ses lettres, écrites en français, ont été traduites en allemand et publiées par H. Herbert : 

Briefe an den Freiherrn Samuel von Brukenthal. Archiv des Vereins für Siebenbürgische 
Landeskunde (Hermannstadt), 1903, 679-680, 682, 685-686; 707-709.
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ispravniks118 sont venus nous rendre visite avec leurs femmes et nous 
ont couverts d’attentions.119 

Durant cette période, un autre phénomène notable est la peste. En 
1784, la Valachie est frappée par cette épidémie qui est l’une des consé-
quences de la sécheresse prolongée. La peste incite le souverain Mihail Șuțu 
à prendre des mesures autoritaires et énergiques, comme la mise en quaran-
taine des marchands étrangers dans le lazaret pendant cinq jours, l’établisse-
ment d’un cordon sanitaire, l’interdiction des rassemblements de personnes 
en grands groupes, notamment les foires, et l’incendie volontaire des mai-
sons des personnes infectées et mortes de la maladie.120

Une épidémie de peste se déclare à Jassy en août 1785 et se propage 
rapidement. Le commandement militaire de Galice prend donc la mesure de 
former des cordons sanitaires à la frontière de l’empire des Habsbourg avec 
la Moldavie121.

Phénomènes en Europe centrale. Pour comprendre la situation cli-
matique des deux principautés entre 1783 et 1785, il est nécessaire de donner 
un aperçu de la situation météorologique en Europe centrale à cette époque. 
Ainsi, la première phase d’inondations se produisit entre fin décembre 1783 
et début janvier 1784 en Angleterre, en France, dans les Pays-Bas et la Hon-
grie historique. La deuxième phase, au tournant de février et mars 1784, fut 
de plus grande ampleur, générée par la fonte d’une accumulation de neige et 
de glace fluviale inhabituellement importante, affectant les bassins-versants 
de la France et de l’Europe centrale, dans tout le bassin-versant du Danube et 
dans le sud-est de l’Europe centrale. La troisième et dernière phase d’inon-
dations se produisit principalement dans la Hongrie historique fin mars et 
début avril 1784122. Pendant ce temps, la Valachie traversa une période de 

118 Ce titre utilisé dans les principautés danubiennes désignait initialement les personnes 
chargées de faire appliquer les ordres de l’hospodar, puis, plus tard, le clerc, le boyard ou 
l’administrateur local chargé du maintien de l’ordre (N. Stoicescu, Sfatul domnesc și marii 
dregători din Țara Românească și Moldova, (sec. XIV-XVII) [Le Conseil du voïévode et les 
grands souverains de Valachie et de Moldavie, (du XIVe au XVIIe siècle)], Bucarest, 1968, 
126).

119 H. Herbert, Briefe an den Freiherrn Samuel von Brukenthal. Archiv des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde (Hermannstadt), 1903, 685-686. 

120 T. Dinu, Bucureștiul fanariot: Administrație, meșteșuguri, negoț [Le Bucarest phanariote: 
administration, artisanat, commerce] Bucarest, 2021, 30-37; 40; P. Gh. Samarian, Medicina 
şi farmacia în trecutul românesc [La médecine et la pharmacie dans le passé roumain] II, 
Bucarest, 1938, 48.

121 „b.Sicherungsanstalten gegen die Pest“. Provinzialnachrichten (Vienne), 24. VIII. 1785, 
1076.

122 Brázdil et al, European Floods, 163.
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sécheresse prolongée123 et la Moldavie fut confrontée à d’importantes chutes 
de neige124. 

Les températures moyennes quotidiennes de l’air en Europe étaient in-
férieures à 0 °C pendant certaines périodes de décembre ainsi que pendant 
la majeure partie de janvier et une grande partie de février 1784. Les tempé-
ratures négatives s’intensifièrent à travers toute l’Europe dans une direction 
ouest-est, les températures les plus basses ayant sévi en Europe centrale pen-
dant les dix premiers jours de janvier. Les fréquentes chutes de neige entraî-
nèrent une importante couverture neigeuse dans une grande partie de l’Eu-
rope, atteignant plusieurs mètres en Bohême (jusqu’à 7 mètres dans les zones 
de montagne et environ 60 centimètres dans les zones de plaine)125. Une aug-
mentation soudaine de la température, associée à des pluies intenses, entraîna 
la fonte des neiges et la rupture de la glace des rivières au cours de la dernière 
partie du mois de février 1784, avec des températures quotidiennes positives 
au cours du mois de mars 1784 dans une grande partie de l’Europe126. Un froid 
extrême fut enregistré en Moldavie pendant la même période.127 En plus de 
ces phénomènes hydrométéorologiques, des vents forts furent signalés dans 
plusieurs parties de l’Europe occidentale, méridionale et centrale-orientale128. 

En Autriche, le niveau d’eau du Danube était relativement élevé après 
les fortes pluies de décembre 1783. Les comptes rendus publiés par les jour-
naux de la Hongrie historique et de Vienne129 décrivent un temps glacial avec 
de grandes quantités de neige jusqu’au 26 décembre 1783, date à laquelle un 
réchauffement rapide et soudain, accompagné de précipitations et d’un vent 
doux du sud, provoqua des inondations généralisées. Les inondations et les 
dégâts matériels les plus importants eurent lieu sur les affluents de la rivière 
Tisza130. Le long de la rivière Someş, plusieurs localités furent inondées et 
des ponts détruits131. Des villages entiers, de nombreux ponts et de vastes 
étendues de terres cultivées furent emportés par les eaux, et début janvier, la 
Transylvanie subit d’importants dégâts132.

Après une longue période de gel, un fort courant d’air de sud-ouest en-
traîna une augmentation de la température et de fortes précipitations, provo-

123 Dinu: Bucureștiul, 20.
124 Corfus, Însemnări, 120-121, Nr. 24.
125 Brázdil et al, European Floods, 168.
126 Ibid.
127 Provinzialnachrichten (Vienne), 18. II. 1784, 213.
128 Brázdil et al, European Floods, 168.
129 Provinzialnachrichten (Vienne), 19. XI. 1783, 1481; Das Wienerblättchen (Vienne), 18. X, 

1783, 69-70.
130 Brázdil et al, European Floods, 172-173.
131 Cernovodeanu, Binder, Cavalerii, 169.
132 Kiss, Sümeghy, Danku, 1783–1784. évi szélsőséges, 353–362.
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quant de gigantesques inondations dans une grande partie de l’Europe occi-
dentale et centrale. L’Europe centrale-orientale connut également un certain 
nombre d’inondations importantes au début du mois de mars133. 

La fonte de la neige d’une épaisseur inhabituelle et une recrudescence 
des pluies, bien que moins intenses qu’en décembre, provoquèrent des inon-
dations et des crues prolongées dans plusieurs parties de la Hongrie his-
torique. Les journaux contemporains font état d’inondations dans les bas-
sins-versants du Timiş, du Bega/Begej et du bas Mureş (aujourd’hui le nord 
de la Serbie et l’ouest de la Roumanie) à la mi-février, qui se poursuivirent 
pendant plusieurs semaines, notamment dans des zones de basse altitude où 
il n’y eut néanmoins aucune perte de vies humaines134. 

La situation le long du Danube était grave, la fonte rapide des neiges 
et les pluies intenses dans le sud de l’Allemagne ayant provoqué des inonda-
tions importantes. À Vienne, les températures quotidiennes passèrent d’une 
température négative à 10 °C les 25 et 26 février 1784, ce qui, associé aux 
précipitations, provoqua la rupture rapide de la glace du fleuve en seulement 
quelques heures. Selon la jauge d’eau de Vienne-Tabor, le niveau du Danube 
commença à monter dans la soirée du 26 février 1784, l’augmentation la plus 
forte ayant été enregistrée le 29 février, et le niveau du fleuve atteignit son 
maximum le 2 mars135. 

Outre Vienne, les grandes villes de Linz et Krems ainsi que les plaines 
du nord-est de la Basse-Autriche furent touchées par la glace et les eaux de 
crue. À la suite de cette inondation, des niveaux d’eau élevés furent enregis-
trés au cours des dix jours suivants dans un certain nombre de localités du 
territoire de l’Autriche actuelle136.

À Bratislava et dans ses environs, après une petite inondation surve-
nue les 1er et 2 mars 1784, une deuxième inondation plus destructrice conte-
nant de la glace causa les dégâts les plus importants. Au cours des jours 
suivants, des coulées de glace furent documentées dans d’autres villes telles 
que Győr et Komárno/Komárom, le phénomène survenu dans cette dernière 
ayant été évoqué en mai comme une ˮ inondation de glace très étendue et 
dangereuseˮ. L’inondation enregistrée dans la région de Pest et Buda se pro-
duisit entre le 7 et le 13 mars, le niveau le plus élevé ayant été atteint dans la 
nuit du 8 au 9 mars lorsque le fleuve était bloqué par des coulées de glace137. 
Une situation plus dangereuse se développa au sud : le 12 mars et au cours 
des jours suivants, la glace du Danube commença à se fissurer, phénomène 

133 Brázdil et al, European Floods, 173.
134 Kiss, Csernus-Molnár: Időjárási viszonyokhoz, 101-106.
135 Brázdil et al, European Floods, 179.
136 Ibid., 178.
137 Ibid., 178.
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suivi d’une importante inondation glaciaire qui se produisit dans la région de 
Baja, et le niveau de l’eau commença à baisser au bout de huit jours. Bien 
que très redoutée, aucune inondation ne se produisit à ce moment-là, car la 
glace et l’eau accumulées s’écoulèrent sans dommage notable sur les rivières 
du bassin-versant de la Tisza138. 

Dans les Pays tchèques, il est fait mention d’une crue de la Sázava 
le 28 mars 1784, à la suite de la fonte des neiges dans les hautes terres de 
Bohême-Moravie, mais celle-ci était probablement moins importante que 
celle enregistrée fin février.

Dans la Hongrie historique, le Danube et ses affluents étaient à nou-
veau en crue à la fin du mois de mars et au début du mois d’avril, conséquence 
directe de la fonte des neiges et de pluies intenses, et des inondations furent 
également observées sur plusieurs rivières dans le nord des Carpates et ses 
contreforts. Des inondations furent aussi enregistrées dans plusieurs localités 
au début du mois d’avril sur la rivière Tisza, dans la région de Szeged en 
Hongrie. Les zones de basses terres du Timiş en Roumanie furent confrontées 
à une inondation de longue durée en avril 1784139. La réunion du parlement 
croate à Zagreb dut être reportée en raison d’une inondation sur la rivière 
Sava, et une crue mineure du Danube inférieur fut également signalée en avril, 
les eaux de crue restant dans la région de Baja jusqu’au début de mai 1784.140 

Des pluies intenses et durables furent enregistrées en Moldavie à partir 
de l’automne 1784, et ces précipitations, qui entraînèrent la destruction des 
cultures141, furent suivies d’un hiver prolongé jusqu’en avril 1785142.

Les inondations de grande ampleur ayant marqué l’hiver européen 
sont le résultat d’une combinaison de facteurs hydrométéorologiques du-
rables (fortes gelées, gel du sol, épaisseur extraordinaire de glace sur les 
cours d’eau et épaisseur extrême de la couverture neigeuse) qui ont culminé 
avec un dégel soudain, après l’augmentation rapide des températures posi-
tives de l’air qui étaient accompagnées d’un fort courant d’air de sud-ouest, 
puis de nord-ouest, ainsi que de précipitations intenses143 (voir la carte Évé-
nements météorologiques). 

L’impact sur la vie économique. Dans la province située au sud des 
Carpates, en Valachie, une sécheresse continue a sévi dans les années 1781-
1784, entraînant une augmentation du prix des céréales. L’administration 
était soucieuse d’approvisionner la population en céréales afin d’éviter une 

138 Ibid., 179.
139 Csernus-Molnár, Kiss, Pócsik: 18th-century daily measurements, 1-9.
140 Brázdil et al, European Floods, 179.
141 Corfus, Însemnări, 122, Nr.30 et 232, Nr. 4. 
142 Ibid., 122, Nr. 31.
143 Brázdil et al, European Floods, 186-187.
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catastrophe alimentaire, bien que cela nécessitât de faire des emprunts désa-
vantageux sur le marché144.

Au mois de juillet 1784, des rapports établis en Valachie mentionnent 
de bonnes ventes de chevaux en Moldavie cette année-là145. Les acquisitions 
étaient en constante progression, mais leur prix devait augmenter en raison 
de la forte demande de l’étranger. D’après les rapports du capitaine de cava-
lerie von Cavalar, qui s’occupait de l’achat de chevaux en Moldavie, le prix 
de ces animaux pour le service de la chevalerie légère devait augmenter de 
6 à 8 piastres de plus que l’année précédente146. Le prix des chevaux est pas-
sé de 35 piastres en 1775 à 30 piastres en 1782, puis à 50 piastres en 1784 et 
144 Dinu: Bucureștiul, 20.
145 Das Wienerblättchen (Vienne), 22. VII.1784, 122.
146 „III. Galizien. Steigerung des Preises der Pferde in der Moldau“. Provinzialnachrichten 

(Vienne), 16.IV. 1785, 487.
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à 45 piastres entre 1787 et 1791147. Il en résulte qu’en 1785, le prix des che-
vaux était de 56 à 58 piastres, si nous corroborons les renseignements de von 
Cavalar par des informations contemporaines. 

Les documents mentionnent cette même année la souffrance endu-
rée par les paysans des villages de montagne qui manquent de pain148, ainsi 
qu’une violente tempête de grêle qui survint le 29 juillet 1784, en détruisant 
les vignobles149. Notons que la grêle soudaine est un phénomène normal dans 
des conditions de sécheresse. Nous pouvons observer que les régions mon-
tagneuses ont été plus touchées, avec des précipitations supérieures à la nor-
male cette année-là, entraînant une faible production agricole. 

La saison favorable de l’été 1784 en Valachie a permis d’améliorer 
les activités de pâturage et d’élevage. Le bétail bénéficiait d’une abondance 
de fourrage et les autorités avaient l’intention de vendre d’ici l’automne un 
grand nombre de bovins et de porcs en Silésie et dans d’autres provinces al-
lemandes touchées par les inondations.150 Les bœufs se vendaient entre 12 et 
25 piastres en 1777, entre 10 et 15 piastres en 1782, puis 25 piastres en 1784 
et 35 piastres entre 1787 et 1791151. Les vaches coûtaient 9 piastres en 1782, 
10 piastres en 1784 et 27 piastres en 1787152. 

La diminution de la productivité économique à la fin de l’année 1784 
a entraîné une hausse des prix ; un document contemporain mentionne ain-
si qu’en 1785, ˮ l’impôt sur les moutons a été augmenté en Moldavie et en 
Valachie, atteignant 10 aspres153 par moutonˮ.154 L’once de fromage valait 4 
pièces d’argent155 en 1765, et 6 pièces d’argent en 1792156. 

147 V.Arapu, Prețurile cu care se vindeau unele produse și mărfuri în cadrul comerțului dintre 
Țara Moldovei și Polonia (A doua jumătate a sec. XVIII) [Les prix auxquels certains 
produits et marchandises étaient vendus dans le commerce entre la Moldavie et la Pologne 
(deuxième moitié du XVIIIe siècle)]. In: Sergiu Matveev (Ed): Conspecte numismatice 
(VII), Chișinău, 2017, 37.

148 E. Hurmuzachi, Documente privind istoria României. Serie nouă [Documents sur l’histoire 
de la Roumanie. Nouvelles séries] I, Bucarest, 1967, 115, Nr. 46.

149 Hurmuzachi, Documente, I, 115, Nr. 46.
150 Das Wienerblättchen (Vienne), 22. VII. 1784, 122.
151 Arapu, Prețurile, 36.
152 Ibid., 38.
153 Dans le texte original ˮ aspriˮ. Un ˮ aspruˮ (en grec áspron, en turc akçe), souvent appelé 

en français ˮ aspreˮ était une pièce d’argent qui fut l’une des unités monétaires de l’Empire 
ottoman à partir du XIVe siècle, avant de tomber en désuétude au début du XIXe siècle 
(Sevket Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge, 2000, 21-22).

154 Raichevich, Osservazioni, 76.
155 En roumain ˮ  Paraˮ, pl. ˮ  Paraleˮ (<Tr) : pièce de monnaie divisionnaire égale à un centième 

d’un leu ancien ; petite pièce d’argent turque qui circulait dans les terres roumaines du XVIe 
siècle au XIXe siècle ; monnaie de petite dénomination, Brockhaus‘ Kleines Konversations-
Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911, 44.

156 Arapu, Prețurile, 37.
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En février 1785, selon la presse autrichienne, les prix des produits 
agricoles et de la viande en Moldavie avaient fortement augmenté.157 

Les prix des produits apicoles restèrent eux inchangés pendant dix 
ans. Ainsi, une ˮvadraˮ158 (10 L) de miel coûtait 4,5 piastres entre 1775 et 
1786159, et le cirage fut maintenu à 2 piastres l’once entre 1777 et 1796160. 

En 1785, la production céréalière de la Valachie et de la Moldavie re-
vint à la normale161. Du Banat des Habsbourg, il est rapporté que dans les 
deux provinces du Danube, comme dans les autres provinces ottomanes, la 
production de céréales était si inhabituellement élevée que ˮ même les per-
sonnes les plus âgées ne se souviennent pas d’une telle bénédictionˮ. En rai-
son des prix bas, de nombreuses personnes du Banat se rendaient avec une 
charrette en Valachie pour se réapprovisionner et vendre ensuite les produits 
à la Croatie et à l’Italie162. 

Conclusion. Dans les zones géographiques analysées plus haut, si au-
cun phénomène naturel particulier (inondations, tempêtes, tornades) n’est 
observé, les phénomènes normaux sont eux plus significatifs. Ainsi, nous 
observons une plus grande quantité de neige et de pluie et un temps plus 
froid que d’habitude. D’autre part, le manque de sources documentaires ne 
nous permet pas de tirer de conclusions définitives. Les phénomènes ob-
servés sont peu nombreux et leurs effets semblent mineurs. Aucune source 
ne mentionne les inondations qui se sont produites après la forte fonte des 
neiges de l’hiver 1783-1784.

La seule information disponible sur la température de cette période 
nous est donnée par le diplomate Raicevich, mais celui-ci n’indique que le 
niveau extrêmement bas de 1779 et ne fait aucune mention de 1783-1784, 
lorsque les effets de l’hiver rigoureux causé par l’éruption du volcan Laki au-
raient dû être observés. Par conséquent, en raison de l’absence de mention 
de ces effets qui ne pouvaient pourtant pas passer inaperçus, nous pouvons 
conclure que ceux-ci étaient mineurs. 

Le temps en Moldavie était particulièrement froid, ce phénomène 
étant rapporté par la presse autrichienne et ressenti par l’armée russe sta-
tionnée à Jassy. Contrairement à d’autres régions d’Europe centrale et oc-
cidentale, le climat de cette région durant cette période était favorable à 
l’agriculture. 
157 „Moldau“. Provinzialnachrichten (Vienne), 16. II. 1785, 210.
158 „Vadrăˮ, pl. ˮ vedreˮ: ancienne unité de mesure de la capacité, utilisée pour les liquides, 

équivalant à environ dix onces (aujourd’hui environ 10 litres).
159 Arapu, Prețurile, 37.
160 Ibid.
161 V.A Urechia, Istoria Românilor [L’histoire des Roumains], VII (1774-1821), Bucarest, 

1891, 476.
162 „VII. Banat. Ernte“. Provinzialnachrichten (Vienne), 21. IX. 1785, 2113.
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Les grandes différences qui existent entre les deux régions danu-
biennes s’expliquent par diverses influences climatiques. Ainsi, les in-
fluences climatiques scandinaves-baltiques de l’est entraînent les basses 
températures et les fortes chutes de neige de l’hiver 1783-1784 en Moldavie, 
et les influences méditerranéennes et transitoires expliquent la sécheresse en 
Valachie en 1781-1784. 

Les économies des deux principautés sous domination ottomane et 
l’administration phanariote étaient inefficaces, car elles étaient basées sur 
une agriculture rudimentaire et primitive. C’est pourquoi l’économie n’a pas 
été radicalement affectée par les phénomènes météorologiques. Vers la fin de 
la période analysée, en 1785, nous observons une production céréalière ex-
ceptionnellement élevée. Il ressort des sources analysées que le prix des cé-
réales est resté généralement constant, de même que le prix du bétail et des 
produits d’origine animale. Les seules évolutions plus marquées sont enre-
gistrées en février 1785, du fait des conditions défavorables de l’année pré-
cédente. Ainsi, les exportations vers la Pologne, les pays allemands et l’Em-
pire ottoman se poursuivirent.

Tableau récapitulatif des événements météorologiques de 1783-1785 
en Valachie, en Moldavie, en Partium, en Banat et en Transylvanie

No Date/Période Phénomène 
météorologique 

Emplacement / 
Région

1 novembre et 
décembre 1783

Chutes de neige importantes Partium

2 14 novembre 1783 
au printemps 1784

Chutes de neige importantes Moldavie

3 1783 Glissements de terrain Jassy (Moldavie) 
4 1783 Crues massives de rivières Banat (Transyl-

vanie)
5 2 au 13 juin 1783 Pluies et inondations 

ininterrompues 
Codlea (Transyl-
vanie)

6 février 1784 Fonte des neiges, 
inondations de Mureș

Arad, Radna, Li-
pova (Partium)

7 8 février 1784 Basses températures, fortes 
précipitations

Monts Apuseni

8 février 1784 Inondations de la rivière de 
Someș

Satu Mare

9 avril 1784 Fonte des neiges Lipova (Partium)
10 avril 1784 Pluies persistantes Toute la Transyl-

vanie
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11 avril 1784 Fonte des neiges et élévation 
des niveaux d’eau, pluies 
persistantes

Monts Apuseni

12 29 juillet 1784 Grêle Valachie
13 2 août1784 Pluies abondantes Valachie
14 août 1784 Tonnerre et grêle inhabituels Transylvanie
15 23 août 1784 Une tempête de grêle a 

causé d’importants dégâts 
aux jardins et aux vignobles

Monts Apuseni

16 23 août 1784 Grêle dévastatrice Sibiu (Transyl-
vanie)

17 fin août 1784 Pluies abondantes, route 
endommagée

Monts Apuseni 
(Transylvanie)

18 1784 Sécheresse, hautes 
températures

Valachie

19 21 novembre 1784 
au 25 mars 1785

Bourrasques de neige, pluies 
abondantes

Moldavie 

20 6 décembre 1784 
au 23 avril 1785

Froid extrême, bourrasques 
de neige

Dalci (Banat)

21 16 mars 1785 Froid extrême Benesat (Transyl-
vanie)

22 29 mars 1785 Froid extrême Reghin 
23 février et mars 

1785
Froid extrême, la rivière 
Buzău est gelée

Valachie

24 25 mars au 15 avril 
1785

Neige durable et abondante Petriș (Partium)

25 1er mai 1785 Gelée blanche Covasna 
(Transylvanie)

26 24 mai 1785 Pluies abondantes Transylvanie
27 juin 1785 Pluies avec tonnerre et grêle Transylvanie
28 novembre 1784 

à décembre 1785
Peste Bucarest (Va-

lachie)
Jassy (Moldavie)

29 30 septembre 1785 Épizootie de peste Codlea (Transyl-
vanie)
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Dorin-Ioan RUS

CONSIDERATIONS ON CLIMATIC ANOMALIES IN 
THE DANUBE PRINCIPALITIES BETWEEN 1783 AND 1785

Summary

This lecture is part of a larger project dealing with the environmental history 
of South-East Europe in the 18th and 19th century. It will discuss the impact of nat-
ural and meteorological phenomena on a multicultural society in a borderland of the 
Russian, Ottoman and Habsburg Empire.

The study assesses this topic from two perspectives: that of contemporary in-
terpretations and that of contemporary intervention measures. The population’s per-
ceptions at the time were permeated by religious concepts, such as divine punish-
ment, while the official perception had only started to be influenced by the rational, 
enlightened interpretation of the transition period to modernity.

The eruption of Laki in 1783 triggered a sudden and serious climate change. 
The ensuing drop in temperature caused a massive decrease in agricultural produc-
tion which, in turn, lead to famine in the following years. The effects of this catas-
trophe in this part of Europe have not yet been thoroughly researched thus far. A 
great number of chronicles, travel books, memoirs, official documents in Central and 
Western Europe mention low temperatures, price hikes, poverty and famine. 

Based on external sources, this research will contribute to the development 
of historiography on the on climatic anomalies in the Danube principalities between 
1783 and 1785 and analyses the impact of weather on the economy of both Roma-
nian countries.

In comparison with other Central European countries, the impact of the 
weather on the two Romanian principalities was rather weak, the economy func-
tioned within its limits; the summer and autumn of 1785 were extremely rich. The 
main problem of both analysed countries was the plague, which broke out during 
this period.
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MONTENEGRIN VOLUNTEERS IN THE GREEK 
WAR OF INDEPENDENCE

ABSTRACT: On the occasion of the bicentennial anniversary of the 
Greek War of Independence, the present paper aims to briefly present the 
participation of Montenegrin volunteersin the revolutionary activities. Mon-
tenegrin volunteers’ participation is an interesting case study, as it is linked 
to the Balkan dimension of the Greek revolution and it offers insights on the 
impact of the French revolution in the region. 

KEYWORDS:Montenegrin volunteers, Greek war of Independence, 
Balkan dimension

Introduction

On the occasion of the celebration of the 200 years since the outbreak 
of the Greek War of Independence, several initiatives run in Greece and glob-
al-wide offering new insights of the past events. The participation of Balkan 
volunteers in the Greek War of Independence is a quite interesting topic, as 
the rebels shared the common desire to end the Ottoman rule in the region. 
During the outbreak of the Greek revolution in the Danubian principalities, 
Serbian, Montenegrin, Bulgarian and Moldavian volunteers rushed to sup-
port the revolutionary activities.1 Similar solidarity actions among Balkan 
warriors took place in the First Serbian Uprising (1804-1815), when Greek, 
Bulgarian and Wallachian volunteers joined the Serbian revolutionaries.2 In-
ter alia, Balkan volunteers’ participation isinterconnected to the impact of the 
* Autorka je doktorka istorijskih nauka, Department of History and Archaeology of the 

Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Greece.
1 D. Dakin, The Greek Struggle for Independence, 1821-1833, University of California Press 

1973, 57.
2 D. T. Bataković, A Balkan-Style French Revolution? The 1804 Serbian Uprising in Europe-

an Perspective,Balcanica XXXVI, (2006), 126–127.

Историјски записи, година XCIV, 1-2/2021

UDK 355.216(=1.497.16)(495)”1821/1833” 
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French revolution in the region and the political and economic decline of the 
Ottoman Empire.3 Revolutionary nationalism was apparent4 and as Koloko-
tronis Theodoros (1770-1843), who was one of the eminent leaders of the 
Greek revolution, said: 

“According to my judgement the French Revolution and the do-
ings of Napoleon opened the eyers of the world. The nations knew noth-
ing before, and the people thought that kings were gods upon the earth 
and that they were bound to say that whatever they did was well done. 
Through this present change it is more difficult to rule the people”.5

French revolution ideals of liberty, equality and fraternity were re-
ferred on the proclamation of revolt in the Danubian Principalities that was 
issued by Alexander Ipsilantis (1792-1828), who was the leader of “Filiki 
Eteria” (“Society of Friends”),6 on February 24, 1821. The proclamation was 
addressed to both Greeks and Cristian Balkan populations: 

“Fight for Faith and Motherland! The time has come, O Hel-
lenes. Long ago the people of Europe fighting for their own rights and 
liberties, invited us to imitation. These although partially free tried 
with all their strength to increase their freedom and through this all 
their prosperity.

Our brethren and friends are everywhere ready. The Serbs, the 
Souliots and the whole of Epirus, bearing arms, await us. Let us then 
unite with enthusiasm. The Motherland is calling us!

Europe, fixing its eyes upon us, wonders at our inertia. Let all 
the mountains of Greece resound, therefore, with the echo of our battle 
trumpet, and the valleys with the fearful clash of our arms. Europe will 
admire our valour. Our tyrants, trembling and pale, will flee before us.

The enlightened peoples of Europe are occupied in restoring the 
same well-being, and full of gratitude for the benefactions of our fore-
fathers towards them, desire the liberation of Greece. We, seemingly 

3 Μ. Θ. Λάσκαρις, Το Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923, Τόμος Α (1800-1828), Θεσσαλονίκη: 
εκδόσεις Επίκεντρο, 2006, 11.

4 Пападрианос, Грчки Устанак 1821. Године и Црногорци, Историјски записи 3/1996, 
61-62, E. Goldstein, Wars and Peace Treaties, 1816-1991, UK: Routledge 1996, 20.

5 Quoted in L. Stavrianos, Antecedents to the Balkan revolutions of the nineteenthcentury, 
Journal of Modern History 4, XXIX, 1957, 344.

6 “Filiki Eteria” was a secret organization that was established in September 14, 1814 by 
Nikolaos Skoufas (1779-1818), Emmanuil Xanthos (1772-1852) and Athanasios Tsakalov 
(1790-1851) in Odessa. Aim of the organization was to raise Greek populations in rebellion 
in order to achieve independent statehood.
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worthy of ancestral virtue and of the present century, are hopeful that 
we will achieve heir defence and help. Many of these freedom-lovers 
want to come and fight alongside us. Move, O friends, and you will see 
a Mighty Empire defend our rights! You will see even many of our en-
emies, moved by our just cause, turn […]”.7

While the motives of the Balkan volunteers varied,8 the majori-
ty hoped that through their participation in the Greek uprising, they would 
be able to promote their national cause. This also applied for the Montene-
grin volunteers,9 who were further encouraged by the proclamation issued in 
support to the Greek uprising by the Metropolitan Petar I Petrović-Njegoš 
(1748-1830) on June 26, 1821.10 While Montenegrin volunteers’ case study 
has been already discussed,11 aim of the present paper is to offer fresh in-
sights, contributing thus in the scholarly discussions initiated by the bicen-
tennial anniversary that promote historical dialogue and enrich our under-
standing of the past events and their complexity.

Montenegrin volunteers in the Greek War of Independence

Montenegrin volunteers in the Greek War of Independence participat-
ed and sometimes leaded revolutionary operations with some of them ob-
taining senior or supreme military positions.12 Vaso Brajević or Vasos Mav-
rovouniotis (1797-1847) is a notable example, as he was assigned the rank 
of Army General, rulinghundreds of men and leading operations mainly on 
the island of Evia. Vaso, like several Montengrin volunteers, bore the nick-
name “Mavrovouniotis (i.e. the Montenegrin)”, in order to protect his fam-

7 Quoted in R. Clogg, The Movement for Greek Independence 1770-1821, A collection of 
documents, Edited and translated and with an introduction by Richard Clogg, UK: The 
Macmillan Press LTD, 1976, 201.

8 Ν. Τοντόρωφ, Η βαλκανική διάσταση της επανάστασης του 1821. Η περίπτωση των 
Βουλγάρων, Αθήνα: εκδόσεις Gutenberg 1982, 67.

9 Ι. Α. Παπαδριανός, Μαυροβούνιοι εθελοντές στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των 
Ελλήνων στα 1821, Βαλκανικά Σύμμεικτα, τόμος 11, (1999-2000), 164-165.

10 Σ. Λουκάτος, Σχέσεις Ελλήνων μετά Σέρβων και Μαυροβουνίων κατά την Ελληνικήν 
Επανάστασιν 1823-1826, Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών – Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου 
του Αίμου, Θεσσαλονίκη, 1970, 12-13.

11 Ј. Пападрианос, Грчки Устанак 1821. Године и Црногорци, Историјски записи 3/1996, 
61-73.

12 Δ. Σ. Σούτζος, Οι Φιλέλληνες των Βαλκανίων στην Επανάσταση του 21, Με πρόλογο του 
Σπύρου Π. Ζερβού Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1976, 45; Ε. Πρωτοψάλτης, 
Σέρβοι και Μαυροβούνιοι Φιλέλληνες κατά την Επανάσταση του 1821, Πρώτο Ελληνο-
σερβικό Συμπόσιο, Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες 
1804-1830, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979, 77.
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ily members in the homeland from possible retaliation by Ottoman Turks.13 
Vaso Brajević was also involved in revolutionary activities on the islands of 
Thassos and Hydra, as well as, in Peloponnese.14He also participated in the 
failed “Lebanese campaign” in 1826 with Greek comrades, which aimed at 
the liberation of Cyprus.15

Official Greek documents certify Vaso Brajević’s contribution in the 
Greek War of Independence. Inter alia, the Greek Supreme Court issued a 
certification for Vaso Brajević, enabling him to request for reward for his ser-
vices once Greece achieved independent statehood:

“SUPREME COURT
The brave and great friend of the nation captain Vasos, who 

comes from a Slavic land, was on the island of Evripos [i. e. Evia] with 
many of his soldiers since the beginning of the revolution and for two 
years he performed with loyalty and honesty his duties. Without ob-
taining any salary, he sacrificed many of his relatives and of his sol-
diers, liberating several Christians from the enemies’ rule. Vasos pre-
ferred to serve for the liberation of these people, than taking the sig-
nificant money offered to him by the enemies. For this reason, we pro-
vide him this certification, in order to enable him, after the liberation 
of the country, to claim reward for his services in the montherland.

Ksirochori, 5 February 1823
The General Secretary

Dimitrios Nikolaidis”.16

In general, Vaso Brajević’s contribution in the Greek War of Inde-
pendence is widely acknowledged.Recently, the Greek embassy in Monte-
13 Σ. Λουκάτος, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι και Βόσνιοι μαχητές της ελληνικής ανεξαρτησίας 

(1821-1829), Πρώτο Ελληνο-σερβικό Συμπόσιο, Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά 
τους απελευθερωτικούς αγώνες 1804-1830, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου 
του Αίμου, 1979, 101-120.

14 Ј. Пападрианос, Грчки Устанак 1821. Године и Црногорци, Историјски записи 3/1996, 
71; Σ. Παπαγεωργίου, Βάσος Μαυροβουνιώτης. Ένας σλάβος οπλαρχηγός στο κατώφλι 
της νεωτερικότητας: Από την υπηρεσία της Υψηλής Πύλης στην υπηρεσία της Ελληνικής 
Επανάστασης και του Βασιλείου της Ελλάδας, in: Κ. Τσίχλη-Αρώνη, Π. Σ. Παπαγεωργίου, 
Α. Πατρικίου (ed.), Η Ελλάδα της νεωτερικότητας. Κοινωνικές κρίσεις και ιδεολογικά 
διλήμματα (19ος-20ός αιώνας), Κείμενα για τη Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, εκδόσεις 
Παπαζήση, Αθήνα 2014, 33-42. 

15 Ε. Πρωτοψάλτης, Αυθαίρετος επιδρομή Ελλήνων κατά του Λιβάνου (1826), Αθηνά, τόμ. 
58 (1954), 243-277; Α. Βακαλόπουλος, Τυχοδιωκτική επιχείρηση Ελλήνων στο Λίβανο, 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,ΙΒ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 1975, 417-418.

16 Note: Translated from Greek by the author. Quotedin Ι. Α. Παπαδριανός, Μαυροβούνιοι 
εθελοντές στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων στα 1821, Βαλκανικά 
Σύμμεικτα, τόμος 11, (1999-2000), 173.
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negro made a special reference to him on the occasion of the bicentennial 
anniversary.17Regarding Vaso Brajević’s activities in the post-revolution era, 
it should be noted that he continued to be active in the political life of the 
newly established Greek state, serving as a Senior General in the Greek ar-
my.18

Rado Brajević or Rado Mavrovouniotis, Vaso Brajević’s brother, was 
also a distinguished Montenegrin volunteer in the Greek War of Independ-
ence. Rado Brajević participated in the revolutionary operations on the is-
land of Evia for three years (1821-1823) and then he went to the island of 
Psara, where he co-leaded revolutionary activities with Lambros Kassandri-
nos. Rado died heroically during one of the battles that led to the “Destruc-
tion of Psara”.19 Below you may find a description of these events published 
by an eyewitness in a Greek newspaper on January 23, 1825:

“If it is fair and proper to beatify those who fought and died for 
our beloved motherland, it is fair and proper to praise and beatify the 
glorious and brave Rado, who came from a Slavic land; in fact, Rado 
shall be remembered forever as he sets the example to those who will 
sacrifice their sweet lives for the motherland. Rado was among the 
army generals who were present during the dramatic events that led 
in captivity the residents of the island of Psara. 

This army general [i.e. Rado], when he saw Christians’ and hu-
manity’s ungodly enemies debarking on the island and starting brutal-
ly massacring the Christians, he decided to die with his soldiers, be-
cause he could not bear the horrific acts of the infidel barbarians. He 
said to his soldiers, like a modern Leonidas, “Brothers! We were born 
once! We will die once!” and then he went at a fortress, which had 
cannons, at the island’s cape, where women and children had found 
refuge. 

When the enemies, who were countless, surrounded the fortress 
and tried to conquer it, the brave Rado, like a modern Achilleas, with 
his comrade Lambros Kassandrinos, who shared the same soul and 
the same heart with Rado, went out from the fortress, holding a sword 
and fought until the sword broke in two[pieces] and could not be used 

17 Πρεσβεία της Ελλάδας στο Μαυροβούνιο, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-
2021) - Επιλογές οπτικοακουστικών πρωτοβουλιών, https://www.mfa.gr/missionsabroad/
montenegro/news/200-khronia-apo-ten-ellenike-epanastase-1821-2021-epiloges-
optikoakoustikon-protoboulion.html (March 2021).

18 Ι. Α. Παπαδριανός, Μαυροβούνιοι εθελοντές στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των 
Ελλήνων στα 1821, Βαλκανικά Σύμμεικτα, τόμος 11, (1999-2000), 170.

19 Ι. Α. Παπαδριανός, Μαυροβούνιοι εθελοντές στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των 
Ελλήνων στα 1821, Βαλκανικά Σύμμεικτα, τόμος 11, (1999-2000), 171.
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anymore. But [Rado’s] brave soulcould endure more suffering; when 
the countless enemies continued to attempt conquering the fortress, he 
decided on Sunday, June 23, following a 24hours heroic resistance to 
set the fortress on fire and die for the beloved motherland, rather than 
to surrender to the barbariansbecause ofhunger. Then he asked an old 
man to stay next to the gunpower warehouse, in order to set it one fire, 
upon his signal. Then he opened fortress’ gates and let huge crowds 
of Turks to enter. [Rado] rushed to fight against [the Turks] with a few 
remaining soldiers. Once exhausted, he gave his signal and the old 
man set the gunpower warehouse on fire and everyone in the fortress, 
Christians and Turks, died.

This glorious hero is equal to Markos Botsaris, Ilias Mavro-
michalis and other immortal men, who set examples of patriotism and 
will be remembered forever!May his memory live forever!”.20

Apart from Brajević brothers,Djoan (or Joannos) of Montenegro and 
Grigor Djurovic (or Jurovic) were among the notable Montenegrin volun-
teers in the Greek War of Independence. The latter, served as a chieftain sup-
porting revolutionary operations. He also contributed in the development of 
the Greek-Montenegrin relations, visiting Montenegro in 1824, upon Greek 
Provisional Administration request, in order to discuss with Petar I Petrović-
Njegoš possible ways of collaboration against the Ottoman Turks. Also, on 
November 1828 he officially requested from the first Greek Governor, Ioan-
nis Kapodistrias (1776-1831) for an assignment as a reward for his services 
during the Greek revolution. In support to his request, he submitted a certi-
fication issued by Alexandros Mavrokordatos (1791-1865), the secretary of 
the Provisional Administration of Greece, which certified that Grigor Dju-
rovic served with sense of duty during the revolution. 

Regarding, Djoan of Montenegro, there are not much information 
available. Djoan participated in several sieges, with the siege of Tripolitsa 
(June-September 1821) being the most known one. His contribution to the 
Greek cause, was praised by Demetrios Ypsilantis (1793-1832), an eminent 
Greek leader.21

20 Note: Translated from Greek by the author. Quotedin Ι. Α. Παπαδριανός, Μαυροβούνιοι 
εθελοντές στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων στα 1821, Βαλκανικά 
Σύμμεικτα, τόμος 11, (1999-2000), 177-178.

21 Σ. Λουκάτος, Σχέσεις Ελλήνων μετά Σέρβων και Μαυροβουνίων κατά την Ελληνικήν 
Επανάστασιν 1823-1826, Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών – Ίδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη, 1970, 119; Σ. Λουκάτος, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι 
και Βόσνιοι μαχητές της ελληνικής ανεξαρτησίας (1821-1829), Πρώτο Ελληνο-σερβικό 
Συμπόσιο, Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες 1804-
1830, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979, 101-120; Ι. Α. 
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Last but not least, special reference will be made to De Wintz, a Mon-
tenegrin army general, who had also participated in the Napoleonic wars. De 
Wintz was in London during the outbreak of the Greek War of Independence 
and he collaborated with several British and Cypriots in order to create a mil-
itary corps, consisting of 2,000 volunteers and mercenaries, to battle against 
the Ottoman Turks. For this purpose, he attempted to obtain a loan, to fund 
the operation, but he did not succeed due to the opposition of the Greek rev-
olutionary committee in London, which was also trying to arrange a loan for 
the Greek revolutionaries. Nevertheless, De Wintz continued his efforts and 
on September 12, 1823, tried to obtain the support of the Greek Provisional 
Administration, by presenting his war plan through the English Colonel Del-
aways. Despite the fact that De Wintz did not achieve his aim, he is consid-
ered among the notable Montenegrin volunteers of the Greek War of Inde-
pendence.22

Anna BATZELI

MONTENEGRIN VOLUNTEERS IN THE GREEK WAR 
OF INDEPENDENCE

Summary

The exact number of Montenegrin volunteers in the Greek War of Independ-
ence is not known and further research is needed, also in Montenegrinarchives, to 
fill research gaps and more sufficiently address this case study. Nevertheless, Monte-
negrin volunteers’ contribution is widely recognized and is often referred in the rel-
evant Greek bibliography, as it is linked to the Balkan dimension of the Greek War 
of Independence. Inter-Balkan collaboration and solidarity continued in the follow-
ing years, until conflicting interests and Great Powers’ antagonisms change the spa-
tial and political landscape. 

Παπαδριανός, Μαυροβούνιοι εθελοντές στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων 
στα 1821, Βαλκανικά Σύμμεικτα, τόμος 11, (1999-2000), 171-172.

22 Ι. Α. Παπαδριανός, Μαυροβούνιοι εθελοντές στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των 
Ελλήνων στα 1821, Βαλκανικά Σύμμεικτα, τόμος 11, (1999-2000), 171-172.
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ABSTRACT: After the 1917 Corfu Declaration several Italian po-
litical circles adopted a warm approach towards Yugoslav unity. Follow-
ing Mazzini’s ideas, democratic interventionists had claimed since the be-
ginning of the war a policy based on the national principle. They were even-
tually joined by more conservative sectors, which believed the internation-
al context had radically changed since 1915 and therefore it was necessary 
to make a general reappraisal of Italy’s war aims. They favoured a deal with 
Serbia and the Yugoslav Committee in order to destabilize the Austrian Em-
pire and agree a mutually acceptable definition of the common border. Min-
ister of Foreign Affairs Sonnino instead believed that Italian war aims had 
been fixed once and for all in 1915 and refused both direct talks and a reap-
praisal of Italian war aims. Lacking a bilateral deal with Serbs/Yugoslavs, 
Rome finally found itself helpless at the peace negotiations, when Paris and 
London backtracked from the promises made in 1915. 
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In the years that preceded the Great War, the Balkans played an impor-
tant role in Italian foreign policy and it can be argued that regional questions 
determined both Italy’s neutrality and later its participation to the war. Rome 
considered hegemony over the Adriatic not only an objective in itself, but 
also the cornerstone upon which to build its new role as a great power.1 Rela-
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tions between Italy and Serbia had been tense since the outbreak of the war, 
as the ambitions of the two countries over the Adriatic collided. The Serbian 
Government had since 1914 claimed its attachment to Yugoslav unity. Many 
believed that this ostensive attachment served as a cover for a less ambitious, 
purely Serbian, approach. The Corfu Declaration of 1917, however, proved 
that Yugoslavism was a realistic option, thus exacerbating already tense re-
lations between Italy and Serbia. The aim of this article is to describe Italy’s 
reaction to the emergence of Yugoslav unionism.

The Adriatic prize

Italy’s involvement in the First World War included a mixture of ir-
redentist and imperialist ambitions, in which the Adriatic was a key factor.2 
Among the Italian ruling élite, there was a widespread consensus that Rome 
should not only conquer Italian-populated lands, but also gain “an exclusive 
military supremacy” in the Adriatic3. Apart from its obvious political and 
military importance, the region had an economic significance, since the Bal-
kans represented the best option to find markets abroad. Carlo Sforza, Italy’s 
representative to the Serbian Government, argued the Italian industry was 
“not mature enough to look for clients in farther regions”.4 

In the struggle for the Adriatic, Austria was Italy’s direct enemy, but to 
some extent the real enemy was Serbia and the eventual Yugoslavia.5 Many 
Italian policymakers explicitly claimed that Serbia was more dangerous than 
the Habsburg Empire, since Slavs were “stronger and more aggressive” than 
decadent Austria.6 

e Grande Guerra. Tra dimensione adriatica e fronte interno: fonti e ricerche, Salento Books, 
Nardò, 2017, pp. 64-90.

2 L. Monzali, La politica estera di Sidney Sonnino e i fini di guerra dell’Italia (1915-1917). 
Alcune riflessioni, in P. Neglie, A. Ungari (eds.), La guerra di Cadorna 1915-1917: atti del 
Convegno Trieste-Gorizia 2-4 Novembre 2016, USSME, Roma, 2018, pp. 315-25.

3 A. Salandra, L’intervento: 1915, ricordi e pensieri, Mondadori, Milano, 1930, p. 169; 
Documenti Diplomatici Italiani [hereinafter DDI], Quinta serie, vol. I, Istituto poligrafico e 
Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Roma, 1954, San Giuliano to Imperiali, 16/09/1914, 
doc. 703; De Martino to Salandra, 31/10/14, in S. Sonnino, Carteggio, 1914-1916, Laterza, 
Roma-Bari, 1974, p. 62; DDI, Quinta serie, vol. I, De Martino to San Giuliano, 04/09/1914, 
doc. 581.

4 ASMAE [Historical archive of the Italian Ministry of foreign affairs], Archivio politico 
ordinario e di gabinetto [hereinafter Apog] 1915-18, busta 177, Sforza to Sonnino, 
24/10/1916.

5 G. Salvemini, Dal patto di Londra alla pace di Roma: documenti della politica che non fu 
fatta, Gobetti, Torino, 1925, pp. LI-LII; see also M. Bucarelli, Allies or Rivals? Italy and 
Serbia during the First World War, in D. Živojinović (ed.), The Serbs and the First World 
War: 1914-1918, SANU, Belgrade, 2015, pp. 247-62.
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While Rome was negotiating with the Entente its intervention in the 
war, Minister of foreign affairs Sidney Sonnino declared to the Serbian am-
bassador in Rome Ljubomir Mihailović that it was not worthwhile for Italy 
to wage war against Vienna, unless Rome was to gain an “absolute naval su-
premacy in the Adriatic Sea”. Such an objective, explained Sonnino, includ-
ed gaining possession of territories inhabited by Slavs. It was therefore im-
possible to reach a compromise with Belgrade.7 England, France and Russia 
accepted Italian requests and with the Treaty of London (1915) recognized 
Italian rule over Trieste, Istria, part of Dalmatia and the Albanian city of Va-
lona, strategically important to control the access to the Adriatic.8 

The Treaty raised Serbia’s suspicions, preventing a cooperative atti-
tude towards Rome.9 Since the spring of 1915, the Serbian Army restrained 
from leading consistent attacks against Austria-Hungary. Belgrade feared 
that its efforts could pave the way for Italy’s expansion on Slavic lands, yet 
Sonnino complained that Serbia behaved just like an Austrian ally, preferring 
to stir up tensions in Albania, instead of leading a joint effort against the Dual 
Monarchy.10 At the same time, Vienna used Italian ambitions to strengthen 
the loyalty of its Southern Slav soldiers, claiming they were fighting to pro-
tect their own lands from Italian imperialism and not just for the sake of the 
Habsburg dynasty.11 

Sforza concluded that even if Italy made “extreme compromises and 
concessions”, it could not raise “nor intellectual nor political clients” among 
Serbs. He added that the best option for Italy was to prevent Serbia’s expan-
sion on the Adriatic and favor its enlargement towards Salonika. Such an op-

1934, p. 496; “the real fight is between us and the Yugoslavs” admitted Colocci, member of 
the italian parliament and collaborator of the Ministry of foreign affairs, Colocci to Sonnino, 
30/08/1918, in S. Sonnino, Carteggio, 1916-1922, Laterza, Bari, 1975, pp. 475-77, see also, 
A. Colocci, Prima l’Adriatico!, Gonnelli, Firenze, 1915.

7 S. Sonnino, Diario, Laterza, Bari, 1972, vol. II, 1914-1922, pp. 114, 118-19, 121-23.
8 L. Monzali, Una difficile scelta: Il patto di Londra e la politica estera italiana 1914-1915, 

Acta Histriae, 4/2017, pp. 919-38; D. Šepić, Pitanje tajnosti Londonskog ugovora od 1915. 
g., Zbornik Historijskog Instituta Slavonije, 2/1964, pp. 85-105.

9 In August 1915, Serbia’s interior Minister Jovanović stated to the Italian envoy in Niš that 
because of Italy’s ambitions on Slavic lands “mili tary cooperation or any act of solidarity 
[was] no longer possible”, DDI, Quinta serie, vol. IV, Squitti to Sonnino, 18/08/1915, doc. 
617.

10 ASMAE, Apog 1915-1918, busta 177, Sonnino to Imperiali, Tittoni, Carlotti, Aliotti, Squitti, 
15/06/1915; G. Salvemini, Dal patto di Londra, p. XLV; F. Cappellano, A. Gionfrida, The 
role of the Serbian Army in Cadorna’s war, in V. Pavlović (ed.), Serbia and Italy in the Great 
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Id., Jugoslavia: storia e ricordi, Rizzoli, Milano, 1948, p. 110; L. Albertini, Venti anni, part 
II, L’Italia nella guerra mondiale, Zanichelli, Bologna, 1952, vol. II, p. 10. 



118 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

tion would have assured Italian hegemony over the Adriatic and weakened 
Greece, exacerbating its competition with both Serbs and Bulgarians. Sfor-
za also argued the opportunity to keep “Serbo-Croatian lands strictly sepa-
rated”; catholic populations had to remain in Europe, orthodox ones in the 
“East”.12 Sonnino agreed with him and prevented the adoption by the Entente 
of any declaration that could pave the way for the unification of Serbia and 
Croatia.13

Italian plans for Montenegro and Albania 

Montenegro’s king Nikola regarded his country as a purely Serbian 
land and had often defined himself as “the first of the Serbs”. Despite his vo-
cal attachment to Serbian and Yugoslav unity, he did not favor it, since uni-
fication posed a mortal threat to the survival of his dynasty.14 In 1916, after 
the defeat of the Montenegrin Army and the armistice with Austro-Hungary, 
king Nikola went into exile, striving to get the backing of the Entente for the 
re-establishment of his kingdom in the aftermath of the war. A considerable 
part of Montenegro’s political circles opted instead for the immediate unifi-
cation with Serbia, complaining that the king was sacrificing national aspi-
rations for the sake of his own personal interests. Nikola counted on Italy’s 
support, having common interests with Rome and dynastic relations with the 
Italian monarchy, as his daughter Jelena had married king Vittorio Emanuele 
III. To assure Italy’s backing, Nikola eventually nominated an Italian citizen, 
Evgenije Popović, Prime Minister of his Government in exile.15 

Another important factor in Italy’s policy was Albania, a country 
that had already caused rivalries between Rome and Belgrade. While Ser-
bia wished to conquer an outlet to the Adriatic Sea in Northern Albania, Ita-
ly’s aim was to turn a formally independent Albanian State into a protector-
ate16. The dispute over the country had become a sensitive issue at the time of 
12 ASMAE, Apog 1915-18, busta 177, Sforza to Sonnino, 24/10/1916. 
13 S. Sonnino, Diario, vol. II, pp. 193, 203-05, 208-09.
14 ASMAE, Serie Politica „P” 1891-1916, busta 199, Negrotto to San Giuliano, 09/07/1914; 

Documenti Diplomatici a Stampa [DDS], serie XXII, Serbia 1913-1914, Carlotti to San 
Giuliano, 22/07/1914; Bollati to San Giuliano, 27/06/1914. On the unification of Serbia and 
Montenegro, see also DDI, Quinta serie, vol. VI, Carlotti to San Giuliano, 12/09/1916, doc. 
420. For the Serbian national consciousness of Montenegro’s king and public opinion, S. 
Pavlowitch, Serbia: la storia al di là del nome, Beit, Trieste, 2010, pp. 85, 134; A. Sbutega, 
Storia del Montenegro: dalle origini ai giorni nostri, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006.

15 D. Živojinović, Italija i Crna Gora 1914-1925: studija o izneverenom saveznistvu, Službeni 
List SRJ, Beograd, 1998, pp. 232-34. 

16 B. Stojić, The International dimension of a local problem: Serbian goals versus Italian 
aspirations in Albania (1912-1914), in B. Vučetić (ed.), War, peace and nationbuilding 
(1853–1918), The Institute of History, Belgrade, 2020, pp. 205-21.
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Serbia’s retreat. Italy had then prevented the settling of Serbian troops, since 
their presence could create a de facto Serbian rule in Albanian lands.17 To hin-
der Serbian ambitions, on the 4th of June 1917 Rome proclaimed Albanian 
independence under its protectorate, for which Serbia complained to the Al-
lies.18 Shortly afterwards, on the 20th of June, Sonnino officially included the 
re-establishment of the Kingdom of Montenegro among Italy’s war aims.19 

To counteract these acts, the Serbian Prime Minister Nikola Pašić 
considered the opportunity to reach a comprehensive deal with the Yugo-
slav Committee. Founded in 1915 and led by Croatian lawyer Ante Trumbić, 
the Committee’s main task was to advocate the national rights of Yugoslav 
populations living in the Habsburg Empire, opposing Italian pretensions to 
their lands. A deal between Pašić and Trumbić marginalized the Montenegrin 
king, who reacted labelling Yugoslavism as an Austrian project.20 He per-
suaded Italy that the differences between Serbia and the Committee were too 
big to be solved, adding that, with an adequate backing from Rome, he could 
eventually drag Trumbić onto Italy’s side.21 

In June 1917, Prime Minister Pašić invited the Committee to Corfu, 
keeping Italy unaware.22 Trumbić and his fellows were already in the Greek 
island, when Sonnino asked Sforza to split them from Serbia, offering in ex-
change financial support to the Committee. However, the very day Sonni-
no gave these instructions to Sforza, Trumbić expressed his wish that Serbi-
an Prince Aleksandar could become king of all Serbs, Croats and Slovenes. 
In the following days, the ties between the Committee and Serbia became 
more and more evident. On the 5th of July, Sforza replied that his “direct 
and indirect inquiries” showed the Committee had no wish to detach itself 
from Pašić. Then, after a direct conversation with Trumbić, Sforza conclud-
ed: “unification with Serbia is (…) his political raison d’être”.23

Italy’s maneuver finally collapsed on the 20th of July, when Pašić and 
Trumbić signed the Corfu Declaration. This document stated the national 
17 O. Malagodi, Conversazioni della guerra 1914-1919, Ricciardi, Milano-Napoli, 1960, vol. 

I, Da Sarajevo a Caporetto, p. 150; M. Ković, Italy and the evacuation of the Serbian Army 
from Albania 1915-1916, in V. Pavlović (ed.), Serbia and Italy, pp. 223-34.

18 D. Živojinović, The War aims of Serbia and Italy (1917), in V. Pavlović (ed.), Italy’s 
Balkan Strategies, pp. 142-43; see also D. Fundić, The Albanian question in Serbian-Italian 
relations 1914-1918, in V. Pavlović (ed.), Serbia and Italy, pp. 187-99.

19 D. Živojinović, Italija i Crna Gora, pp. 234.
20 D. Živojinović, Italija i Crna Gora, p. 230.
21 DDI, Quinta serie, vol. VIII, Romano Avezzana to Sonnino, 30/05/1917, doc. 158; Sonnino 

to Sforza, 23/06/1917, doc. 435.
22 D. Živojinović, Italija i Crna Gora, p. 235.
23 DDI, Quinta serie, vol. VIII, Sonnino to Sforza, 23/06/1917, doc. 435; Sforza to Sonnino, 

23/06/1917, doc. 446; Sforza to Sonnino, 05/07/1917, doc. 546; Sforza to Sonnino, 
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uniqueness of Serbs, Croats and Slovenes, defining them as a “three-name 
nation”. The document envisaged the creation of a large Yugoslav State, in-
cluding Serbia and the Yugoslav-populated lands of the Habsburg Empire. It 
would have been a constitutional monarchy, led by the Karađorđević dynas-
ty. Trumbić and Pašić could not agree on the inner structure of the State and 
its definition was therefore referred to a constitutional assembly that had to 
include representatives of all Yugoslav regions. No reference was made to 
Montenegro. Serbia, with the consent of Trumbić, wanted to prevent the re-
constitution of the Montenegrin State. The fears of both Italy and king Niko-
la became reality: Yugoslav unification was a real option for the post-war 
Balkans.24  

A compromise hard to reach 

The Corfu Declaration was the outcome of a long and difficult negoti-
ation between political figures that represented different interests. The inter-
national context helped Trumbić and Pašić put aside their divergences. Previ-
ously, Russia had opposed the creation of a larger State where catholic Cro-
ats and Slovenes could counter-balance the traditional Russophilia of ortho-
dox Serbs. After the fall of the Tsar, however, the Russian Government ad-
opted a different view on the issue. Furthermore, ongoing political instability 
put into question the effective relevance of Russian support to Serbia. At the 
same time, the prolongation of the war incited the Entente Powers to recon-
sider the opportunity of dismembering the Habsburg Empire.25 The main en-
emy was Germany, and the allies therefore took into consideration the possi-
bility to reach a separate deal with Vienna, in order to isolate Berlin. In such 
an eventuality, the Dual Monarchy would have suffered only smaller terri-
torial losses.26 

To counteract those events, Pašić needed to achieve a more suitable 
position in the international arena. At the same time, the Serbian Premier 
had been subject to sharp criticism at home following the Salonika trial, in 
which Colonel “Apis” Dimitrijević and other relevant officers had been con-
demned to death. Apis was a popular figure, especially among the Army of-
ficers, and his condemnation weakened the popularity of the Prime Minis-
ter. Opposition parties sharpened their accusations against the Government, 

24 For the political significance of the Declaration, D. Janković, Jugoslovensko pitanje i Krfska 
deklaracija 1917. godine, Beograd, 1967.

25 In May 1917, Ambassador in London Imperiali wrote that British ruling circles were against 
the “total dismember of the Austro-Hungarian Empire”, DDI, Quinta serie, vol. VIII, Impe-
riali to Sonnino, 24/05/1917, doc. 77.

26 L. Albertini, Venti anni, part II, vol. III, p. 232. 



121Between Old Austria and new foes: Italy and the Yugoslav ...

while some advocated a warmer approach on Yugoslav unity. With the Corfu 
Declaration, Pašić re-established his prestige in the inner political arena, re-
gaining political initiative.27 

The Committee’s aims were quite different. The survival of Aus-
tria-Hungary was more worrisome for Trumbić than it was for Serbia. As 
Habsburg subjects, Croats and Slovenes could have been regarded as the de-
feated party in post-war negotiations, and their territories risked to be dis-
membered in favor of bordering countries. The Corfu Declaration strength-
ened the Committee’s opposition to Italian plans by claiming the national 
principle in the setting of post-war borders and, in a politically more signif-
icant move, connecting the fate of Austro-Hungarian Southern Slavs to Ser-
bia. As an allied country that had suffered enormous sacrifices for the cause 
of the Entente, Serbia expected large compensations in the aftermath of the 
war.28

The Corfu Declaration was also a compromise between two lead-
ers with opposite cultural and personal backgrounds. Sforza argued that it 
was difficult to imagine two men so different one from the other as were 
Pašić and Trumbić.29 The Serbian Prime Minister was born in a village of the 
Timok valley, studied engineering in Switzerland and during his political ca-
reer faced many difficult situations. He experienced jail, exile, and even a 
death sentence in absentia. Such a background made him a pragmatic pol-
itician, hostile to declamatory stances. He can be considered a patriot who 
devoted his life to the Serbian and Yugoslav national cause, but in terms of 
methods he was a pragmatic, even tricky politician. As an Italian journalist 
put it, Pašić had developed “byzantine” skills that had been crucial for his 
political survival.30 

Trumbić, instead, was a Split born lawyer, who studied in Zagreb, Vi-
enna, and Graz. He had acted as a member of the Dalmatian provincial as-
sembly and later of the parliament in Vienna. His political education was 
deeply influenced by his juridical studies and Austro-Hungarian political 
culture. In the Habsburg Empire, provincial assemblies, and to a lesser de-
27 D. Bataković (ed.), Histoire du peuple serbe, L’age de l’homme, Paris, 2005, pp. 275-

76; on the Salonika trial, D. MacKenzie, The „Black hand” on trial: Salonika, 1917, East 
European Monographs, Boulder, 1995.

28 D. Djokić, Nikola Pašić and Ante Trumbić: the kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 
Haus Histories, London, 2010, p. 52. On different conceptions of unification, V. Pavlović, 
Italy and the creation of Yugoslavia, in V. Pavlović (ed.), Serbia and Italy, pp. 245-69.

29 C. Sforza, Pachitch et l’union des Yougoslaves, Gallimard, Paris, 1938, p. 147. It is interesting 
to note that while in his book Sforza rejects the idea that Trumbić was an Austrophile, 
he himself had credited this suspect; cfr. DDI, Quinta serie, vol. VI, Sforza to Sonnino, 
24/10/1916, doc. 606. 

30 L. Magrini, Il dramma di Seraievo: origini e responsabilità della guerra europea, Athena, 
Milano, 1929, pp. 92-95, 111-12.
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gree the parliament itself, lacked real political power. As Sforza put it, depu-
ties relied on “formalistic and procedural methods” to exert pressure on Gov-
ernment authorities. 

It was with this political background that Trumbić negotiated in Cor-
fu, where he conducted long discussions on the use of flags and national em-
blems in the future Yugoslavia. Those were common political arguments in 
Austria-Hungary, where in 1915 Croatian representatives had waged a long 
struggle against the new banners of the Empire, arguing that the emblems of 
Croatia, Slavonia and Dalmatia were not included in them. Article three of 
the Corfu Declaration deals exactly with the use of emblems, stating that Yu-
goslavia’s coat of arms had to include the national emblems of Serbs, Cro-
ats and Slovenes. Trumbić had transposed in the negotiations with Pašić the 
usual arguments of the Dual Monarchy. He went further making politics “à 
la autrichienne”, irritating the Serbian Premier who could not understand the 
need to resort to “endless discussions on flags and coat of arms”.31

No reference to Italy

Serbia’s king Petar received with some reserves the Corfu Declara-
tion. Prince Alexander instead showed sympathy for the Committee and was 
himself a partisan of a unified Yugoslavia.32 The reactions of the Croatian 
and Slovene political émigrés - who praised Serbia’s willingness to compro-
mise - were generally favorable. Shortly after the Declaration, Pašić went to 
London, where he met with Frano Supilo, a Dalmatian Croat who had been a 
leading figure of the national movement. Relations between the two had been 
tense, as Supilo was among less pro-Serbian politicians in the Croatian po-
litical diaspora. Nonetheless, he received the Serbian statesman with enthu-
siasm, recognizing that “old orthodox Serbism had made enormous sacrific-
es”, accepting to “water down its centuries-old mentality in the new spirit”.33 

In Italy, the Declaration was received with less enthusiasm. Ambassa-
dor Sforza and General Marro, commander of the Italian military mission in 
Corfu, pointed out that the document was nothing new in terms of its state-
ments. It merely enunciated principles long repeated in the pamphlets pub-
lished by the Yugoslav Committee, as well as in the documents of the Serbi-
an Government. The real political significance of the Declaration was that it 

31 C. Sforza, Pachitch, pp. 147-48; Id., Jugoslavia, pp. 131-33; similarly, Salvemini considered 
Trumbić a “proceduralist”, G. Salvemini, Impressioni sintetiche sul dialogo avuto col dott. 
Trumbich, in M. Pacetti (ed.), L’imperialismo italiano e la Jugoslavia: atti del Convegno 
italo-jugoslavo, Argalia, Urbino, 1981, pp. 123-24.

32 DDI, Quinta serie, vol. VIII, Sforza to Sonnino, 25/08/1917, doc. 964. 
33 Cit. in C. Sforza, Pachitch, p. 149.
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resulted from a negotiation. For the first time those principles were stated in 
a joint declaration signed by Serbia and representatives of the Yugoslavs liv-
ing in the Dual Monarchy. For the first time plans for unification were thus 
endorsed by both Yugoslav Piedmont and “unredeemed” populations.34 

Sforza argued that the document was “a naive essay of mediocre po-
litical literature”, that did not explain what the eventual unified State would 
look like. Nevertheless, it contained several critical points, the most impor-
tant of them being the lack of references to Italy.35 Rome had not partici-
pated in the war since the beginning. Therefore, it posed no problem for 
Italian observers that the document conceded more importance to Russia, 
France, or Great Britain.36 However, Italy was never mentioned, an omis-
sion that could not be considered meaningless. The United States of Ameri-
ca was mentioned, even though it had joined the war two years after Rome. 
Admiral Foschini, commander of the cruiser “Siracusa”, wrote that Italy was 
“meaningfully excluded from the list of allied nations”.37 Not even in arti-
cle 10, where the document deals with the fate of the Adriatic Sea, is there 
some reference to Italy. General Marro reported as an “extraordinary fact” 
that while Pašić and Trumbić “praised France, England, Russia and Ameri-
ca” they “forgot about Italy, as if it were possible to forget the country that 
has the greatest interest in the [Adriatic] question”.38 

Sforza concluded that this “wilful omission” was due to the compe-
tition for the conquest of Habsburg lands. Pašić and Trumbić had omitted 
any reference to Italy, in order not to irritate “Croatian and Slovene popu-
lations that are believed to be willingly fighting against us”.39 Yugoslav sol-
diers in the ranks of the Austro-Hungarian Army were indeed fighting brave-
ly against Italy, more because they regarded Rome as their national ene-
my, rather than out of love for Vienna. Sforza thought it was difficult for 
the eventual Yugoslavia to reach a lasting equilibrium between its different 
“populations, perspectives and traditions”. However, an external threat could 
34 ASMAE, Apog 1915-1918; busta 183, Patto di Corfù, Sforza to Sonnino, 05/07/1917; 

AUSSME [Historical archive of the Italian Army], E-11, busta 45, Rapporti trasmessi al 
comando supremo 1917, Military Attache in Corfù, 27/07/1917.

35 ASMAE, Apog 1915-1918, busta 183, Patto di Corfù, Sforza to Sonnino, 25/07/1917.
36 This is clearly noted by pencil in the copy of the Declaration available in the Archive of the 

Italian Army; AUSSME, E-11, busta 45, rapporti trasmessi al Comando Supremo, 1917, the 
Deputy Chief of Staff to the Ministry of foreign affairs, 02/08/1917. 

37 ASMAE, Apog 1915-1918, busta 183, Patto di Corfù, Report of Admiral Foschini, 
31/07/1917. 

38 In the copy of the Declaration available at AUSSME it is noted: “here lies the greatest 
audacity, deciding the future of the Adriatic without Italy”; AUSSME, E-11, busta 45, 
rapporti trasmessi al Comando Supremo, 1917, the Deputy Chief of Staff to the Ministry of 
foreign affairs, 02/08/1917.

39 DDI, Quinta serie, vol. VIII, Sforza to Sonnino, 24/07/1917, doc. 720. 
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help Yugoslavs put aside their differences and Italy could easily become this 
external threat, for the existence of many disputed territories. Sforza’s con-
cerns were fuelled also by the lack of any reference to the borders of the 
eventual State, thus raising the risk of exaggerated claims.40 

Similarly, General Marro argued that Trumbić and Pašić did not men-
tion Italy in order not to “restrain the war effort of those Croats and Slo-
venes fighting against us”; they “pretend that Croats and Slovenes are fight-
ing against Italy not for the sake of Austria, but rather for the sake of the Yu-
goslav nation”.41 Admiral Foschini concluded that for Serbia and the Com-
mittee Yugoslav soldiers on the Italian front were not “defending the Austri-
an Monarchy, but rather defending a Yugoslav national cause”.42 

Irritated by the Corfu Declaration, Italian authorities banned its publi-
cation.43 However, reports and commentaries largely circulated in the press. 
Democratic interventionists warmly received the Declaration, supporting 
the Yugoslav cause and arguing that keeping Slovenia and Croatia separated 
from Serbia implied the survival of the Habsburg Empire. They added that 
denials of Yugoslav identity were hypocritical, recalling the Austrian defini-
tion of Italy as a mere “geographical expression”.44

Condemned as defeatists by nationalists and hindered by censorship, 
the democratic interventionists’ enthusiasm for an Italian-Yugoslav compro-
mise did not encounter the support of larger strata of the public opinion. 
Most Italian publications argued that the Corfu Declaration had an anti-Aus-
trian appearance, but it was rather anti-Italian in its substance. Mistrust for 
the Yugoslavs was so strong that many believed the Declaration paved the 
way for the creation of a Yugoslav entity in the framework of the Habsburg 
Empire.45 

Trumbić and his fellows were labelled “austriacanti” i.e., Austrophiles, 
while the whole Yugoslav movement was considered an Austrian tool. Sug-
gestions were made to keep Croatia and Serbia divided.46 The issue of Yugo-
40 ASMAE, Apog 1915-1918, busta 183, Patto di Corfù, Sforza to Sonnino, 25/07/1917.
41 AUSSME, E-11, busta 45, Rapporti trasmessi al comando supremo 1917, Addetto a Corfù, 

27/07/1917. 
42 ASMAE, Apog 1915-1918, busta 183, Patto di Corfù, Report of admiral Foschini, 

31/07/1917.
43 DDI, Quinta serie, vol. VIII, Banchieri to Sonnino, 01/08/1917, doc. 763; Banchieri to 

Boselli, 01/08/1917, doc. 765. 
44 G. Salvemini, Dal patto di Londra, p. 67; on democratic interventionists, F. Leoncini, 

Alternativa mazziniana, Castelvecchi, Roma, 2018.
45 Albertini to Amendola, 08/08/17, in L. Albertini, Epistolario, 1911-1926, vol. II, La Grande 

Guerra, Mondadori, Milano, 1968, p. 742. 
46 Albertini noted that Italian nationalists actually resorted to the traditional Habsburg policy 

of playing Croats and Serbs one against the other; L. Albertini, Venti anni, part II, vol. 
II, p. 543; similarly, G. Salvemini, Dal patto di Londra, pp. 38-39; for a sample of the 
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slavs fighting in the Austro-Hungarian Army received large attention. Dem-
ocratic interventionists such as Gaetano Salvemini complained that the Ital-
ian press was willfully exaggerating news that reinforced the belief that Cro-
ats and Slovenes were loyal to Vienna, while their acts of rebellion were kept 
in silence.47 He added that if the Dual Monarchy could convince Yugoslav 
soldiers to fight against Italy, it was precisely because inappropriate claims 
on Slavic lands gave an imperialist character to Italy’s otherwise just war.48  

A missed opportunity for Italian diplomacy

Until the end of the war, Sonnino remained tied to two basic ideas: 
the survival of the Habsburg Empire and the safeguard of the Treaty of Lon-
don as the sole political and diplomatic basis of Italy’s war. These two ob-
jectives were closely connected one to the other. The fall of Austria-Hunga-
ry would have indeed required a general redefinition of the borders in Cen-
tral and Eastern Europe, and in this case Italian ambitions would have been 
hindered not only by South Slav nationalism, but also by French and British 
interest to prevent Italian hegemony over the Adriatic.49 

Sonnino always refused to engage in direct talks with Serbs and Yugo-
slavs. He remained adamant in his belief that Italian post-war territorial gains 
had been agreed once and for all in 1915. Shortly after the Corfu Declara-
tion, Pašić stated in an interview to the British press that he wanted to reach 
“a frank and fair agreement” with Rome. He recalled that the Dual Monar-
chy was the common enemy and that the eventual Yugoslav State was based 
on the same principles that had inspired Italian unification. He made similar 
statements to the Italian press, underlining the similarities between the Ital-
ian Risorgimento and the Yugoslav movement.50 

arguments used against the Corfu Declaration, F. Caburi, Italiani e Jugoslavi nell’Adriatico, 
Treves, Milano, 1917; on the debate in the Italian press, M. Bucarelli, Mussolini la questione 
adriatica e il fallimento dell’interventismo democratico, Nuova Rivista Storica, 1/2011, pp. 
137-205.

47 Salvemini to Albertini, 06/08/17, in L. Albertini, Epistolario, vol. II, pp. 739-41; on 
Salvemini and his role in the Adriatic debate, E. Apih, Gaetano Salvemini e il problema 
adriatico, in M. Pacetti (ed.), L’imperialismo italiano, pp. 85-127.

48 G. Salvemini, Dal patto di Londra, p. XLIV; the same interpretation was expressed by 
Trumbić, who replied to journalist Olindo Malagodi that if Yugoslav soldiers in the 
Habsburg Army were fighting bravely against Italy, while they often refused to fight against 
Russia, it was because of Italian imperialist ambitions towards Yugoslav lands, O. Malagodi, 
Conversazioni, vol. II, Dal Piave a Versailles, p. 336.

49 A. Tamborra, L’idea di nazionalità e la guerra: 1914-1918, estratto da Atti del 41° Congresso 
di Storia del Risorgimento italiano, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 
1963, p. 46. 

50 L. Albertini, Venti anni, part II, vol. II, pp. 540, 544-45. 
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In September 1917, when Pašić proposed to start talks to reach a bilat-
eral agreement on the Adriatic, Sonnino replied that it was precisely the Dec-
laration that made it impossible. That document was “inappropriate, even 
dangerous”, almost an “act of sabotage” against Italy’s war effort. It coupled 
with pacifist agitation led by socialists and supported by the Pope, who had 
shortly before proposed to end the “senseless slaughter” with a “just peace”. 
Serbia should have instead recognized and accepted Italy’s war aims, even-
tually asking for some lesser changes during the post-war negotiations. Pašić 
replied that the Declaration was not a provocation against Italy, but rather 
a guarantee against eventual Austro-Hungarian moves. In order to gain the 
loyalty of its Yugoslav populations, Vienna could have granted them some 
degree of autonomy, while the Declaration reminded them that full indepen-
dence was possible through the union with Serbia. Pašić made several con-
cessions, accepting Italy’s usual argument that, to define the future of the 
Adriatic, it was necessary to take into consideration not just demograph-
ic concerns, but also strategic ones. Serbia was actually ready to recognize 
Italian rule over Trieste, Pula, half of Istria, some Adriatic islands and the 
city of Valona. This solution would have granted Italy’s military hegemo-
ny over the Adriatic and assured good relations with Yugoslavia. Sonnino, 
however, regarded the territories granted by the Treaty of London as a “bare 
minimum”.51

According to Sonnino, Italy could give its consent to the enlargement 
of Serbia in Bosnia-Herzegovina and part of Dalmatia, as stated in the Trea-
ty of London, but could not accept the creation of Yugoslavia, something 
that would put into question the very survival of Austria-Hungary and threat-
ened Italy’s ambitions in the Adriatic. Consequently, in October 1917, Son-
nino officially proclaimed in the Italian parliament that among Italy’s war 
aims there was not “the break-up of enemy States, neither the change of their 
constitutional regime”.52 Such a declaration disappointed Italian advocates of 
democratic interventionism; it also harshly embittered Serbia and the Yugo-
slav Committee. 

Sonnino’s political views had an inner logic, but the political context 
in which they were elaborated was fading away. In 1917, several events rad-
ically changed the international landscape, and, as shown by a report of the 
general secretary of the Ministry of foreign affairs, Italian diplomacy was 

51 S. Sonnino, Diario, vol. III, 1916-1922, pp. 190-92; C. Sforza, Jugoslavia, p. 113; Z. Bajin, 
Nikola Pašić and Italy on the eve of the establishment of the Yugoslav state (1917-1918), in 
R. Cukić, V. Kastratović-Ristić, M. Vasiljević (eds.), The day worth a century: 1. XII 1918, 
Museum of Yugoslavia, Belgrade, 2019, p. 38.

52 P.L. Ballini (ed.), I discorsi parlamentari di Sidney Sonnino, Polistampa, Firenze, 2015, p. 
182. 
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aware that the Treaty of London risked to be de facto outdated.53 The USA 
had joined the Entente, but Washington was not bound by the provisions of 
the Treaty. The fall of the Tsar was also bad news for Italy, since the new 
Russian Government proposed a general revision of the agreements among 
the allies. Later, the October Revolution eventually took Russia out of the 
war, thus allowing the Austro-Hungarian Army to increase its pressure on 
the Italian front. 

The Corfu Declaration represented a blow for Italy’s strategy. In 1915, 
Rome had defined its war aims believing it had to conquer territories ruled by 
an enemy Empire. The Declaration instead turned the Adriatic question into 
an inner matter of the Entente. Furthermore, Serbs and Yugoslavs claimed 
those territories on the basis of the national principle, that in 1917 had gained 
a central place in the debate on post-war settlements. The USA, in particular, 
regarded this principle as the key criteria for settling territorial disputes. It 
was particularly worrisome for Italian diplomacy that American public opin-
ion had adopted pro-Yugoslav stances, thanks to the active propaganda con-
ducted by Yugoslav activists living in the USA.54 

The October Revolution in Russia went in the same direction; the Bol-
sheviks advocated the right of self-determination for oppressed peoples, the 
end of imperialistic agendas and of secret diplomacy. Furthermore, French 
and British leaders were increasingly persuaded that any eventual post-war 
settlement had to include measures to contain Berlin and prevent its reemer-
gence as a major Power. The creation of Yugoslavia was indeed a useful geo-
political tool to prevent German expansion eastwards.55 

Later, in November 1917, the defeat of Caporetto lessened Italy’s pres-
tige and raised doubts amongst the allies on the significance of its military 
contribution. Finally, at the beginning of 1918, the USA President Wood-
row Wilson published his 14 points for peace; imperialist tendencies were 
blamed as well as secret treaties. Sonnino considered Wilson’s program in-
adequate, for it encouraged pacifist tendencies. He reacted by stating that 
Rome needed security guarantees in the Adriatic.56 

Italian diplomacy was going further down a dead-end street. As Min-
ister Leonida Bissolati put it, Sonnino continued to live in the first phase of 
WW1, refusing to consider new developments in terms of politics and pro-
paganda.57 

53 DDI, Quinta serie, vol. VIII, Relazione di De Martino, 22/07/1917, doc. 711. 
54 DDI, Quinta serie, vol. VII, Macchi di Celere to Sonnino, 12/02/1917, doc. 283; Sonnino to 

Sforza, 28/12/1917, in S. Sonnino, Carteggio, 1916-1922, pp. 355-56. 
55 DDI, Quinta serie, vol. VI, Sforza to Sonnino, 24/10/1916, doc. 606.
56 S. Sonnino, Diario, vol. III, pp. 251-52.
57 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, p. 369.
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The deterioration of Italy’s prestige encouraged circles that favored a 
different policy to raise their voice. Democratic interventionists had since the 
beginning of the war believed that Rome was abjuring Italy’s historical com-
mitment to the national principle. Just as Giuseppe Mazzini had claimed de-
cades before, such principle was a tool to weaken the Habsburg Empire from 
within, by exciting the national feelings of its different peoples.58 

In 1917, supporters of democratic interventionism were joined by fig-
ures of moderate liberals such as Andrea Torre, Giovanni Amendola and Lu-
igi Albertini, editor-in-chief of Corriere della Sera, whose ideological back-
ground included a considerable dose of nationalism. The switch in their po-
litical stance was not due to ideal reasons, but rather to tactical ones. Follow-
ing Sonnino’s conservativism, the Government was weakening Italy’s posi-
tion. The national principle instead paved the way for a “moral bombing”, 
that could “undermine the morale of the enemy”.59

They claimed that favoring the creation of Yugoslavia, Rome could 
gain influence on its leaders and get from them a full recognition of Italian 
interests. Yugoslav leaders would have otherwise adopted a hostile stance 
towards Rome.60 On the practical level, advocates of a bilateral compro-
mise favored the full recognition of Yugoslavia’s right to Dalmatia, in ex-
change of its recognition of Italy’s right to Istria and possibly Fiume/Rije-
ka.61 

Such views implied that the Treaty of London was outdated, and Rome 
had to reconsider its policies. Shortly after the Corfu Declaration, the Corri-
ere della Sera started a vocal campaign to favor a reappraisal of Italy’s dip-
lomatic strategy. The newspaper’s editor-in-chief, Albertini, argued that the 
Yugoslav movement was the best tool to disrupt from within the Dual Mon-
archy. Fears that Yugoslavia could convert into a Russian base on the Adriat-
58 See for instance A. Ghisleri, Per l’intesa italo-jugoslava: Scritti della vigilia, Istituto libra-

rio italiano, Lugano, 1918; Un gruppo di scrittori italiani e jugoslavi, Italia e Jugoslavia, Li-
breria della Voce, Firenze, 1918; on Mazzini’s ideas on the Yugoslav movement, F. Leonci-
ni, Alternativa mazziniana, pp. 27 seq.

59 Emanuel to Albertini, 10/02/18, in L. Albertini, Epistolario, vol. II, p. 894.
60 Favouring an Italian-Yugoslav agreement was for many of its advocates a matter of conven-

ience. Bissolati for instance had no sympathy for Yugoslavs: “if I could exterminate them 
all, I would do it gladly, but since it is not possible we have to reach a deal with them”, O. 
Malagodi, Conversazioni, vol. II, p. 461. In another occasion, Bissolati admitted: “I could 
never understand Slavs, I always felt repugnance for them”, ivi, vol. I, p. 143.

61 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, p. 378. Claims on Dalmatia raised controversy even in 
Italy; see for instance Tittoni, who warned on the possible emergence of an irredentist move-
ment inside Italy’s borders, DDI, Quinta serie, vol. I, Tittoni to San Giuliano, 28/09/1914, 
doc. 834; similarly, G. Salvemini, La Dalmazia, 09/11/14, in Id., Come siamo andati in Li-
bia e altri scritti dal 1900 al 1915, Feltrinelli, Milano, 1963, pp. 370-73. While the Italian 
navy regarded Dalmatia as an important military objective, the Army argued it was not mil-
itary defendable, O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, pp. 501-05.
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ic had faded after the Bolshevik Revolution and Rome had to seize this his-
torical opportunity to become Serbia’s main ally.

Several diplomats backed such views. At the beginning of 1918, Am-
bassador in London Imperiali wrote that Italy had to “reach immediate-
ly (…) a deal with Serbs and Yugoslavs”. The deal would have raised Ita-
ly’s prestige among the Entente Powers, denying those accusations of “im-
perialism, anti-democratism, opposition to the national principle” that were 
common in European and American democratic environments.62 Italian am-
bassadors in Paris and Washington voiced similar arguments. Sonnino ob-
jected that it was surely useful to reach a deal with Serbs and Yugoslavs, but 
“not on the basis of our waivers”. They should have instead accepted Ita-
ly’s war aims.63 

Neither Pašić nor Trumbić could support such a unilateral solution and 
Sonnino fell under increasing criticism, both at home and abroad. Nonethe-
less, he remained adamant, defending each provision of the Treaty of Lon-
don and even the need to keep it secret. After Russian Bolsheviks had pub-
lished the Treaty, the Minister argued secrecy was necessary in diplomacy.64 
The Italian Government finally published the text of the Treaty in February 
1918, when its provisions were already generally known. However, even at 
this stage, Sonnino tried to prevent its publication.65 

Rivals and allies commonly considered Sonnino stubborn, even rude.66 

His critics went further, defining him a “madman” and a “maniac”.67 Minis-
ter Bissolati complained that he refused to discuss “any idea of possible re-
visions of the agreements”, while ambassador and former Minister of for-
eign affairs Tittoni criticized Sonnino’s “diplomatic inability”. Salandra stat-
ed that other Ministers had problems in dealing with him, since he was not 
interested in listening to them, nor in explaining his own views. When they 
tried to persuade him that a change was necessary, Sonnino reacted harshly, 
making any discussion impossible.68 He believed the issue of post-war settle-
ments was closed in 1915, and it was therefore useless, even dangerous, to 
discuss again.69 Giovanni Giolitti, Italy’s longstanding political leader, witti-
62 DDI, Quinta serie, vol. X, Imperiali to Sonnino, 11/01/1918, doc. 75.
63 Sonnino to Sforza, 31/01/1918, in S. Sonnino, Carteggio, 1916-1922, pp. 387-89. 
64 S. Sonnino, Diario, vol. III, pp. 237-38.
65 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, pp. 278-79; L. Albertini, Venti anni, part II, vol. III, p. 

263. 
66 F. Martini, Diario: 1914-1918, Mondadori, Milano, 1966, p. 1206.
67 Orlando said “Sonnino’s obstinacy breaks every will and every intelligence”, cit. in O. 

Malagodi, Conversazioni, vol. II, p. 251; see also ivi, p. 383; for the opinion of Salandra, 
ivi, pp. 565-66; among the harshest critics of Sonnino was Barzilai, who considered him a 
“fool”, a “maniac with no intelligence”, cit. in ivi, pp. 517-18, 544.

68 O. Malagodi, Conversazioni, vol. I, pp. 87, 146 et seq., vol. II, p. 544.
69 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, pp. 262, 492-93.
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ly pointed out that Sonnino’s personal features made him an excellent Minis-
ter of treasury, but a terrible choice for the Ministry of foreign affairs.70 

The emergence of a parallel diplomacy

Since 1917, Italy found itself in a difficult position, but at the same 
time, as repeatedly stated by Albertini, the international context offered Rome 
a unique opportunity to improve its relations with the Yugoslav Committee 
and Serbia. However, that required a revision of Italy’s strategy. Sonnino in-
stead believed until the very end of the war that the Dual Monarchy could 
survive a military defeat.71 He argued that Serbs, Croats and Slovenes did 
not share a common history, something that made improbable the creation of 
Yugoslavia. Rather than expressing his deep convictions, he used those ar-
guments to back his policy of keeping Yugoslavs divided. Minister Bissola-
ti complained that Sonnino regarded the Treaty of London as a “promisso-
ry note”, whose validity could not be questioned by political events.72 Sforza 
claimed that the Minister remained “enclosed in the provisions of his Treaty 
of London as if in a besieged fortress”, thus preventing the Italian diploma-
cy to readjust to the new political context.73 

Pursuing his policy of non-recognition of Yugoslav aspirations, Son-
nino, backed by other important officials, especially from the armed forc-
es, prevented the creation of a Yugoslav Legion to fight alongside Italian 
troops.74 Rome preferred to send Serbian volunteers to join the Serbian Army 
in Salonika, while creating smaller propaganda units on the Italian front for 
Croats and Slovenes. These units, mostly composed of prisoners of war, in 
no case could formally belong to the Serbian Army, nor swear loyalty to the 
Serbian king who, as stated in the Corfu Declaration, would become king of 
Yugoslavia.75 Even the spread of propaganda materials among Yugoslav sol-
diers of the Austro-Hungarian Army was subject to strict constraints, in order 
to avoid any tacit recognition of Yugoslav national aspirations. Sonnino pre-
vented, in particular, the spread of anti-Habsburg leaflets signed by the Yugo-
slav Committee, since Trumbić and his fellows were “renowned enemies”.76 

70 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, pp. 198-99.
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Advocates of the principle of nationalities therefore resorted to a par-
allel diplomacy. Intellectuals, politicians, and even military officers engaged 
in direct talks with the Yugoslav Committee in order to pave the way for a bi-
lateral agreement. In December 1917, the Italian military attaché in London, 
General Mola, and influential journalist Guglielmo Emanuel met Trumbić 
and published a declaration that envisaged a mutually acceptable compro-
mise. The national principle was the main criteria to define the border. How-
ever, it was added that to create stable, military-defendable borders, it was 
necessary to consider some exceptions that mostly favored Italy. The final 
declaration did not include an actual territorial delimitation, however dur-
ing the talks it was agreed that a possible solution was to recognize Italy’s 
right to Trieste and half of Istria, while Dalmatia could be assigned to Yugo-
slavia.77 

Other draft compromise solutions replied to this format. Trumbić was 
reluctant concerning the fate of Fiume/Rijeka, but on several occasions, he 
seemed ready to accept its annexation to Italy. The most important differ-
ence between compromise proposals and the Treaty of London, however, 
concerned Dalmatia. Advocates of a compromise solution pointed out that 
this province, inhabited by an overwhelming Slavic population, would have 
caused more problems than advantages to Rome. They recalled that Mazzini, 
himself quoting Dante, considered Istria the national and geographical bor-
der of Italy, thus recognizing that Dalmatia was a Yugoslav land. Salvemi-
ni remarked that the claim to Dalmatia gave to the Italian war effort an anti-
Slavic dimension, creating animosity between two peoples that, otherwise, 
had common interests. Compromise proposals also included guarantees of 
cultural and political autonomy for Dalmatian Italians, while the Treaty of 
London, focused on purely territorial issues, did not. Supporters of a deal 
with Serbia/Yugoslavia therefore argued than their option represented a bet-
ter defense of Italian interests.78

Albertini, Epistolario, vol. II, pp. 934, 977; already in 1918, Sonnino approved and finan-
ced a plan elaborated by the Army to encourage separatist feelings among Croats and Mon-
tenegrins; F. Caccamo, Il sostegno italiano all’indipendentismo croato, Nuova storia con-
temporanea, 6/2004, pp. 23-56; later, Sforza revealed Italy’s financial assistance to separa-
tism in order to push Trumbić to compromise, U. Ojetti, I taccuini: 1914-1943, Sansoni, Fi-
renze, 1954, p. 83.

77 Steed to Sonnino, 29/01/1918, in S. Sonnino, Carteggio, 1916-1922, pp. 383-87; Emanuel 
to Albertini, 16/01/18, in L. Albertini, Epistolario, vol. II, pp. 864-70, 1054-61. Already 
in 1915, diplomat Galli considered this solution acceptable for both parties and believed 
Trumbić would eventually accept it, C. Galli, Diarii e lettere: Tripoli 1911-Trieste 1918, 
Leonardo, Roma, Sansoni, Firenze, 1951, p. 252.

78 L. Albertini, Venti anni, part II, vol. III, p. 365; G. Salvemini, Dal patto di Londra, pp. 192-
93; cfr. also Emanuel to Albertini, 16/01/1918, in L. Albertini, Epistolario, vol. II, pp. 854-
58. For Yugoslav views on the issue of Dalmatia, L. Vojnović, La Dalmatie, l’Italie et l’u-
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The efforts of this parallel diplomacy eventually led to the “Congress 
of oppressed nationalities”, held in Rome in April 1918. Representatives of 
Italians, Poles, Romanians, Czechoslovaks and Yugoslavs stated their com-
mon effort in the struggle for the dissolution of the Habsburg Empire.79 Ital-
ian and Yugoslav representatives also stated their wish for a mutually accept-
able definition of the border. The Italian Government granted some support 
to the Congress, but did not offer an official backing. Prime Minister Orlan-
do met Trumbić, and earnestly discussed possible compromise solutions.80 
He praised the Congress, complaining that Sonnino kept “sitting on his Trea-
ty”, without realizing that it was de facto “outdated” by events.81 

Nevertheless, Orlando stepped back from a full endorsement of a new 
policy, mainly because Sonnino continued to enjoy considerable support 
among influential political circles, including the freemasonry and the na-
tionalists. His opposition to the dissolution of Austria-Hungary also encoun-
tered the approval of catholic sectors.82 Consequently, Orlando believed Son-
nino’s departure would have destabilized the Government. The Prime Min-
ister could not afford a crisis on foreign policy issues since opponents would 
have labeled him a quitter and a traitor.83 

Even the Entente Powers solicited a switch in Italy’s foreign policy, 
to which Rome replied by making several statements that implied the rec-
ognition of the national principle. However, such moves did not mean Italy 
was actually ready to accept a review of the treaties, nor to renounce its war 
aims. Sonnino argued the Treaty of London had to remain the only diplomat-
ic basis of Italy’s war.84 Coming under growing pressure, he formally stated 
his commitment to direct talks with Serbs and Yugoslavs, but added bilateral 
talks were indeed useless, since they would have “cheated”.85 

The harsh consequence of Sonnino’s policy was to be seen during the 
peace negotiations. France and Great Britain, the same countries from which 
Sonnino expected the implementation of the 1915 Treaty, found it more con-
venient to backtrack from their promises and Rome found itself fatally iso-
lated. The lack of a preemptive deal with Serbs/Yugoslavs thus proved to be 

nité yougoslave (1797-1917): une contribution à la future paix européenne, George & C., 
Genève, 1917.

79 G. Amendola, G. Borgese, U. Ojetti, A. Torre, Il Patto di Roma, La Voce, Roma, 1919; F. 
Leoncini, Alternativa mazziniana, pp. 150 seq, 240 seq.

80 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, pp. 274, 751.
81 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, p. 540.
82 L. Valiani, La dissoluzione dell‘Austria-Ungheria, Il Saggiatore, Milano, 1985, pp. 426, 

430-31.
83 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, pp. 371-72, 540; Ojetti to Albertini, 14/07/18, in L. 

Albertini, Epistolario, vol. II, pp. 950-51.
84 S. Sonnino, Diario, vol. III, pp. 265-66.
85 S. Sonnino, Diario, vol. III, pp. 347-48.
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a weapon in the hands of Italy’s rivals. London and Paris had by far more im-
perialistic ambitions concerning post-war settlements. Minister Bissolati did 
not hide his criticism towards Sonnino and eventually stepped down from 
Government. Nevertheless, he noted that it was mainly England and France 
that were betraying “the cause for which we asked so many sacrifices”.86 Re-
nowned critics of Sonnino expressed similar concerns. Salvemini pointed 
out a significant difference between Rome and its allies. While the “great 
style imperialism” of France and Great Britain targeted enemy states, the 
less ambitious Italian imperialism targeted smaller peoples that were tied to 
the Entente.87 

Similarly, while President Wilson loudly proclaimed his attachment to 
the right of self-determination and his refusal of imperialist policies, he ab-
stained from implementing these principles and eventually obtained the rec-
ognition of Washington’s sphere of influence in Latin America, through the 
incorporation of the Monroe Doctrine in the statute of the League of Nations. 
Also, he prevented the adoption of the principle of equality among races that 
collided with both his foreign and internal policies.88 Italian democratic in-
terventionists, who had previously regarded Wilson as the best advocate of 
their thesis on “democratic war” and “fair peace”, revolted against this fla-
grant adoption of double standards. Such an attitude made it difficult to argue 
the opportunity of a compromise with Yugoslavs, favoring instead those call-
ing for an integral implementation of the Treaty of London.89 

However, it was actually Italy and its “smaller” imperialist policies 
that were blamed by the Entente press and diplomacy, and it was the lack 
of a preemptive deal with Serbia/Yugoslavia that made that possible. Focus-
ing their suspicions and fears on Serbian/Yugoslav leaders, the Italian Gov-
ernment seemed to trust the signatories of the 1915 Treaty much more than 
they actually deserved. In 1915, London and Paris were available to make 
concessions, in order to push Rome against Austria. But, when the war was 
over, they acted to prevent the creation of an enlarged Italy, which could be-
come a valuable competitor in international power politics.90 Orlando point-
ed out that France and Great Britain were at the same time “wicked and bru-

86 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, p. 463.
87 G. Salvemini, Dal patto di Londra, pp. 172-73.
88 N. Shimazu, Japan, Race and Equality: The Racial Equality Proposal of 1919, Routledge, 

London, 1998; P.G. Lauren, Power And Prejudice: The Politics And Diplomacy Of Racial 
Discrimination, Routledge, New York, 2018.

89 G. Salvemini, Dal patto di Londra, pp. 272-74; M. Bucarelli, Mussolini, pp. 191-96.
90 This was clearly stated by the influential pro-Yugoslav activist Seton-Watson, who already in 

1915 regarded an enlarged Italy as a threat to British and French interests in the Mediterrane-
an, R. W. Seton-Watson, R. W. Seton-Watson and the Yugoslavs: correspondence 1906-1941, 
British Academy, London, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1976, vol. I, doc. 109 and 131.
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tal”. They contributed to excite the Italian-Yugoslav dispute, because “hyp-
notized” by the Adriatic question Rome let them full freedom to decide au-
tonomously on other relevant questions, such as the fate of German colonies 
and financial issues.91

Giordano MERLICCO

BETWEEN OLD AUSTRIA AND NEW FOES:
ITALY AND THE YUGOSLAV PROJECT (1917-18)

Summary

In 1915, Italy defined its war aims believing it had to conquer territories 
ruled by an enemy Empire. The Treaty of London harshly embittered Serbia and the 
Yugoslav Committee, as Rome claimed not only Italian-populated lands, but also 
Slavic ones, such as Dalmatia. Serbia had since 1914 claimed its attachment to a 
united Yugoslavia, but only in 1917, Yugoslav unity became a real option, when both 
Serbia and the Yugoslav Committee endorsed plans for unification with the Corfu 
Declaration. 

Italy’s Minister of Foreign Affairs, Sonnino, believed Italy could approve 
the enlargement of Serbia in Bosnia-Herzegovina and part of Dalmatia, as stated in 
the Treaty of London, but could not accept the creation of Yugoslavia, something 
that would put into question the very survival of Austria-Hungary and threatened 
Italy’s ambitions in the Adriatic. Sonnino’s political views had an inner logic, but 
the political context in which they were elaborated was fading away. In 1917, several 
events radically changed the international landscape, and the Treaty of London 
risked to be de facto outdated.

Following Mazzini’s ideas, Italian democratic interventionists had claimed 
since the beginning of the war a policy based on the national principle. Their views 
had found little support among officials. However, after the Corfu Declaration, they 
were joined by more conservative sectors, which believed the international context 
had radically changed since 1915 and therefore it was necessary to make a general 
reappraisal of Italy’s war aims. They favoured a bilateral deal with Serbia and 
the Yugoslav Committee in order to destabilize the Austrian Empire and agree a 
mutually acceptable definition of the common border. 

Such views were approved also by several diplomats and by some high-
ranking officials. Sonnino instead believed Italian war aims had been fixed once and 
for all in 1915 and refused both direct talks with Serbs/Yugoslavs and a reappraisal 

91 O. Malagodi, Conversazioni, vol. II, pp. 473, 651; for an actual example of a British officer 
stirring up Italian-Yugoslav rivalry, Ojetti to Albertini, 08/07/18, in L. Albertini, Epistolario, 
vol. II, pp. 948-49.
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of Italian war aims. Ministers and observers disapproved Sonnino’s stubbornness, 
however, the latter enjoyed relevant support among political circles. Prime Minister 
Orlando therefore believed Sonnino’s departure would have destabilized the 
Government and, as consequence, Rome went to the Peace Conference asking for 
the implementation of the 1915 Treaty. However, Italy finally found itself helpless, 
when Paris and London backtracked from the promises made in 1915, supporting 
Yugoslav claims. 
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Срђа МАРТИНОВИћ

МОНОПОЛСКА, ПОГРАНИЧНА И ФИНАНСИЈСКА 
ЖАНДАРМЕРИЈА У КЊАЖЕВИНИ И 

КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ

ABSTRACT: The first half of the first decade of the 20th century was 
marked by the strengthening of gendarmerie bodies and the adoption of ap-
propriate legal regulations or ordinances. The increase in smuggling of to-
bacco and weapons imposed the need to form special bodies that would op-
pose various manipulations and smuggling. In the then Principality and 
Kingdom of Montenegro, in addition to the state and military gendarmerie, 
three more functioned: monopoly, border and financial. These gendarmerie 
had different competencies, which often overlapped in the field.

KEY WORDS: gendarmerie, monopoly, border, financial, Monte-
negro

Монополска жандармерија

Црна Гора на почетку XX вијека значајна средства приходовала је 
од концесија над производњом дувана, која је била под контролом Мо-
нопола дувана у партнерству са Италијом. Међутим, значајан проценат 
становништва стицао је одређена средства кријумчарењем дувана, што 
је умногоме утицало и на нижи проценат регуларно продатог дувана. 
До формирања жандармерије спречавањем кријумчарења дувана бави-
ли су се кметови и племенски капетани, који су хватали кријумчаре и 
предавали их вишој власти – обласној управи која није била тако ефи-
касна у сузбијању кријумчарења.1 У сједишту капетаније преметачину 
је спроводио племенски капетан или његов замјеник са кметом општи-
не, а у осталим мјестима капетаније то је радио кмет са два општинара. 
* Аутор је доктор наука, сарадник Правног факултета УЦГ
1 ДАЦГ, МУД, бр. 1853 од 27. марта 1908. године, Распис свим обласним управама.

Историјски записи, година XCIV, 1-2/2021
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У варошима у којима су била сједишта обласних управа то је обављао 
један чиновник обласне управе са једним чланом општинске управе и 
довољним бројем жандара, а у другим варошима предсједник општи-
не2 или његов замјеник са једним одборником или поштеним грађани-
ном и довољним бројем жандара. Из потребе ефикасније борбе про-
тив кријумчарења дуваном, почела је да ради и неформална монопол-
ска жандармерија, јер прије одлуке о њеном формирању одређени број 
жандара налазио се већ на служби при Управи монопола дувана у Под-
горици.3 На челу ове жандармерије као официр налазио се Марко Гази-
вода и располагао је са четири подофицира и 13 жандара распоређених 
на различитим мјестима.4 Дакле, прије оснивања Монополске жандар-
мерије постојали су жандари који су вршили своје дужности при Упра-
ви монопола дувана и тадашње власти називале су их монополски жан-
дари.5 Униформе монополских жандара разликовале су се од унифор-
ми државне жандармерије, па су црногорске власти понекад знале так-
тизирати предлажући да је монополске жандаре „боље обући као жан-
дарма управе јербо се у народу боље побојавају жандарма управе него 
од монопола“.6 Подофицирски жандари на сталној служби при Упра-
ви монопола дувана знали су да прекораче овлашћења, па да за потре-
бе своје службе у Монополу ангажују жандаре обласне жандармерије. 
Тако жандармеријски подофицир при Управи монопола, Петар Вукаше-
вић „често употребљује жандарме Обласне управе“ без питања старје-
шина и с њима по околним селима иде „претресајући поједине црно-
горске куће незаконитим путем без присуства старјешине куће“.7 Чес-
то је долазило до сукоба између монополских власти и обласне упра-
ве и њене жандармерије око надлежности, а Државни савјет Књажеви-
не Црне Горе практиковао је да за старјешину Монополске жандарме-
рије постави исту личност која је руководила и радом обласне жандар-
мерије. Почетак рада Монополске жандармерије захтијевао је и њихово 
упознавање о раду, граници и прописима. Монополски жандари упући-
вани су у мјесто службе и препоручивани пограничним властима. Ко-
месар Вуле Кнежевић упућује монополског жандара да упозна гранич-

2 ДАЦГ, МУД, бр. 334 од 12. марта 1903. године, Предсједник општине Ђуро Јововић 
– Министру Божу Петровићу.

3 ДАЦГ, МУД, бр. 958 од 1906. године, Управа монопола у Подгорици – Списак жандара 
који су на служби.

4 Исто.
5 ДАЦГ, МУД, бр. 3131 од 13. јуна 1906. године, предсједник Ријечке општине Илија 

Шћеповић – Секретару МУД-а, Стеву Врчевићу.
6 Исто.
7 ДАЦГ, МУД, бр. 3151 од 14. јуна 1906. године, Старјешина жандармерије из Подго-

рице – Министру МУД-а, Лабуду Гојнићу.
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ну линију наређујући својим жандарима да „нераздвојно и у споразуму 
обављате дужност без подјеле на граничну управу, монополску и фи-
нансијску“.8 Истом наредбом Кнежевић је поставио старјешину жан-
дара на мост и забранио улазак за „свираче, чергаше, скитнице и не-
познате људе“. Управне власти евидентирале су и санкционисале про-
пуштање жандармеријске родбине без биљета и пребирања.9 

Ради спречавања нелегалног промета и продаје дувана, „које је у 
потоње вријеме и на штету државе и по углед држављана тако размаха-
ло“, Министарство унутрашњих дјела у споразуму са Управом монопо-
ла дувана донијело је одлуку о формирању Монополске жандармерије.10 
Како је држава приходовала значајна средства од дувана, министар Ла-
кић Војводић основао је у септембру 1907. године Монополску жандар-
мерију, у намјери да њену службу уздигне на већи, одговарајући ниво. 

Правилник о оснивању и раду Монополске жандармерије донијет 
је 13. септембра и састојао се из свега 13 чланова. Како је овај правни 
акт био прилично штур и није уређивао на адекватан начин рад Моно-
полске жандармерије, стављен је ван снаге 1. маја 1908. године, када је 
донесен нови, који детаљније уређује дјелокруг њеног рада. У међувре-
мену је поред полицијске формирана и финансијска жандармерија.

Монополска црногорска жандармерија основана је с циљем „суз-
бијања разнијех кријумчарења монополисаних и уопште царињених ар-
тикала, као и ради хватања и истраживања њихових учинилаца“.11 Моно-
полска жандармерија је била „оружана сила која се бира по нарочитим 
упутствима“. За жандаре су бирани црногорски поданици од 20 до 45 го-
дина, здравог састава, непорочни, који су по могућности били писмени 
и који су служили војни рок у Стајаћој војсци. Монополска жандарме-
рија поступала је по Закону о монополу дувана и по Кривичном закони-
ку. Управа монопола према споразуму са државним комесаром Књаже-
вине Црне Горе осигуравала је годишње плате за жандаре у висини од 
52.000 круна, док је око набавке и плаћања потребне муниције за њихо-
во функционисање вођена преписка између Управе и Министарства, јер 
Управа монопола није била вољна да преузме на себе и ове трошкове.12

На челу Монополске жандармерије налазио се старјешина са 
одређеним бројем подофицира, од којих су жандари могли искључиво 
8 ДАЦГ, МУД, бр. ППКЖ-119 од 29. априла 1908. године, Комесар В. Кнежевић – 

Жандарима на мост Броћански.
9 Исто.
10 ДАЦГ, МУД, бр. 1853 од 27. марта 1908. године, Распис свим обласним управама.
11 ДАЦГ, МУД, Правилник о устројству монополске жандармерије, Државна штампарија 

Књажевине Црне Горе, Цетиње, 1908.
12 ДАЦГ, МУД, бр. 2632 од 5. јуна 1908. године, Управа монопола – Министарству 

унутрашњих дјела о трошковима муниције за Монополску жандармерију.
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да примају наређења и упутства, која су били дужни беспоговорно из-
вршавати и о томе подносити рапорт. Главни задаци старјешина били су 
да обучавају жандаре у њиховој дужности, да их распоређују на служ-
бу и да се лично увјеравају да се служба обавља „савјесно и тачно“ и 
да одржавају примјеран рад и дисциплину међу жандарима, у погледу 
тачног вршења службе, држања оружја и прописног одијела. Старјеши-
не жандармерије биле су одговорне да врше веће потјере за зликовцима 
и да угуше нереде с потребним бројем жандара. У хитним случајевима 
вршили су „исљеђење и преметачину у замашњим кривичним дјелима“. 
Старјешине жандармерије подносиле су свакодневно рапорте надлеж-
ном обласном управитељу у погледу службених послова, а администра-
цију над жандармеријом обављало је Министарство унутрашњих дјела. 
Одлуком министра унутрашњих дјела из 1908. године, старјешине Мо-
нополске жандармерије добијале су награду у виду трећине наплаћене 
глобе и то само у случајевима кад су они наређивали акције или када су 
сами учествовали у откривању или хватању кријумчара.13 Старјешине и 
жандаре постављало је Министарство унутрашњих дјела на приједлог 
Управе монопола. Тако је дувански комесар Марко Ђукановић 1908. го-
дине захтијевао да се смијени Зеко Маљевић, старјешина Монополске 
жандармерије у Подгорици, на што му је Министарство тражило да по-
днесе разлоге за овакав приједлог.14

Управа монопола дувана издавала је дозволу за гајење одређених 
количина дувана приватним лицима, о чему је водила посебну евиден-
цију по областима.15 Евиденција је поред имена и презимена овлашће-
ног узгајивача садржала и податке о површини земље у ралима на којој 
се узгаја дуван, утврђеној количини, вишковима и мањку, као и преда-
тој количини дувана Управи монопола. Рецимо, у Загарачко-команској 
капетанији 1907. године појединци су претежно узгајали на једном или 
до два рала земље и договарали од 30 кг до 160 кг дувана, од чега није-
дан узгајивач није успио да оствари договорену количину већу од по-
ловине.16 Често је било и жалби на Управу монопола дувана у погледу 
неравномјерне обухваћености капетанија, али и квалитета дувана итд.17

Жандарима је било забрањено примање било каквих награда и 
поклона од приватних лица. У случају да неко од старјешина Монопол-
13 ДАЦГ, МУД, бр. 2248 од 12. јуна 1908. године, Начелник Управног одјељења МУД-а 

– Управи монопола.
14 ДАЦГ, МУД, бр. 5512 од 5. јуна 1908. године, Начелник МУД-а – Дуванском комесару 

М. Ђукановићу.
15 ДАЦГ, МУД, бр. 1239 без датума, Исказ гајитеља духана за љетину 1907. године.
16 Исто.
17 ДАЦГ, МУД, без броја од 26. март 1907. године, Предсједник управитеља управе мо-

нопола дувана – Министарству унутрашњих дјела.



143Монополска, погранична и финансијска жандармерија у ...

ске жандармерије или жандара „прими мито или поклон од кога било, а 
на штету службе, имају се лишити звања и предати суду за злоупотребу 
у званичној дужности“.18 У свом раду морали су задржати озбиљност и 
достојанство, а службене послове били су дужни држати у „највећој тај-
ни“.19 Жандар није смио напуштати мјесто на које је постављен за вр-
шење надзора без неке прече службене потребе. На служби су морала 
да буду двојица жандара, који су помагали један другом и били свједоци 
при некој службеној радњи. У случају нетачног обављања службе жан-
дари су могли бити кажњени новчано, у смислу мјесечне плате или от-
пуштањем из службе.

Употреба оружја у Монополској жандармерији била је ријешена 
слично као и код државне односно земаљске жандармерије. Монопол-
ски жандари могли су да употријебе оружје у нужној одбрани живо-
та, савлађивању отпора крујумчара или бјекства које се не може дру-
гачије спријечити, уз обавезу да га упозори ријечима „у име закона“. 
Код Монополске жандармерије било је детаљније прописана процеду-
ра употребе оружја, да након ријечи упозорења жандар пуца увис, а ако 
се кријумчар не одазове на покорност, жандар је могао „пуцати у месо 
али увијек по могућности у оне дјелове тијела, како ће га онеспособити 
за бјекство, а не и усмртити“.20 У таквим случајевима жандари су били 
дужни указати љекарску помоћ, а у случају „усмрћења постарати се за 
пренос и сахрану по обављеном судском поступку“.21

Монополска жандармерија ослањала се на помоћ обласних уп-
рава, међутим, у почетку оне јој нијесу биле од велике помоћи. У вези 
са тим Министарство унутрашњих дјела упутило је распис свим облас-
ним управама у којем се наглашава да се у почетку „осјетила велика ко-
рист“ од Монополске жандармерије, али да обласне управе „одуговла-
чењем и лабавим заузимањем дају повода даљем кријумчарењу“ и да 
се обласне управе „нијесу у томе скоро никако показале ваљаним из-
вршитељима министарских наређења“.22 Стога се налаже обласним уп-
равама да црногорском народу објасне намјере Књажевске владе и на-
ређује се „строго поштовање те установе, као и најстрожије примјењи-
вање одредаба постојећег закона“. Ипак, расписи нијесу имали одгова-
рајућег ефекта јер је Министарство финансија и грађевине било примо-
рано поново да реагује код Министарства унутрашњих дјела, јер су се 

18 ДАЦГ, МУД, Члан 22, Правилник о устројству Монополске жандармерије, Државна 
штампарија Књажевине Црне Горе, Цетиње, 1908.

19 Члан 7.
20 Члан 14.
21 Члан 16.
22 ДАЦГ, МУД, бр. 1853 од 27. марта 1908. године, Распис свим обласним управама.
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„поједине управе царинарница жалиле да их управне власти и подруч-
ни им органи (жандарми) не потпомажу у сузбијању контрабанда“, на-
рочито у новоослобођеним крајевима.23 Министар финансија и грађеви-
не писао је министру унутрашњих дјела да му је „част уљудно вас замо-
лити... да изволите издати хитну наредбу свима управним властима да 
ове поред редовне им дужности воде најозбиљнију пажњу за сузбијање 
контрабанда дувана и др.“24

Ради превазилажења ових проблема, Министарство унутрашњих 
дјела је у марту 1908. године издало наредбе да се: 1. одмах у поступак 
узму сви спорове у вези контрабанде дуваном и да их ријеше у року од 
мјесец дана од пријема наређења, да се кривци осуде глобом, а ако се 
докаже да немају имовине, да се затворски казне; 2. да се у сузбијање 
кријумчарења дуваном укључе и сви полицијски органи и да им при-
пада дио глобе као и Монополској жандармерији; 3. да се не дају права 
жалбе ка Министарству која нијесу поднешена у року и 4. да на затра-
живање Управе монопола дувана дају неколико жандара у случају да 
нема припадника Монополске жандармерије.25 О извршењу овог на-
ређења биле су задужење обласне управе, тј. обласни управитељи, а „у 
противном и за најмање пренебрегавање и нетачно поступање по истој 
биће старјешине обласних управа или њихови замјеници, најстрожије 
по закону кажњени“.26

Монополска жандармерија је крстарила дуж границе и по 
унутрашњости, заустављала је и прегледала сваког на кога би се по-
сумњало да носи изван границе или да по унутрашњости распродаје 
дуван или друге нецарињене артикле. Све лађе које су долазиле из Ос-
манског царства преко Скадарског језера морале су се ради прегледа 
пријавити код државне царинарнице на Смоковици. Копненим путем 
улазак и излазак у Црну Гору био је дозвољен до 50 метара од грани-
чне куле. Монополски жандари имали су право „преметачине по ста-
новима јавнијем и приватнијем, у опште лађама и колима у путу“.27 Од 
овога нијесу били изузети ни страни конзулати, ако је постојала сумња 
да се ради о кријумчарењу. Код вршења преметачине постојала су пра-
вила која су се морала задовољити. Преметачина се морала обављати 
пристојно, без изазивања пажње публике, без вријеђања и повређивања 
23 ДАЦГ, МУД, бр. 2027 од 13. маја 1914. године, Министар финансија и грађевине – 

Министарству унутрашњих дјела.
24 Исто.
25 ДАЦГ, МУД, бр. 1853 од 27. марта 1908. године, Распис свим обласним управама.
26 ДАЦГ, МУД, бр. 1243 од 31. марта 1908. године, Министар Лакић Војводић – Држав-

ном комесару при монополу дувана Марку Ђукановићу.
27 ДАЦГ, МУД, Члан 17, Правилник о устројству Монополске жандармерије, Државна 

штампарија Књажевине Црне Горе, Цетиње, 1908.
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власника. Кућни мир се могао нарушити само уколико је то била изузет-
на потреба. Забрањено је било „насртање на домаће“ и настојало се да 
се „тајне фамилијарне не дирају и не откривају“.28 Монополска жандар-
мерија је преметачину могла да обави уз присуство власника куће или 
неког од чланова фамилије или комшије уз два свједока. Кријумчарење 
дуваном због добре зараде свакодневно је расло у пограничним крајеви-
ма Црне Горе. Према извјештајима обласног управитеља у Подгорици и 
управника царинарнице у Плавници „контрабанд се увелико размахао 
на страни Зете, тако да су организоване читаве наоружане банде људи 
који се искључиво баве контрабандирањем, а мјештани им жалибоже у 
свему томе иду на руку“.29 Црногорски државни органи били су свјесни 
да се пред овом „навалом контрабандираних артикала“ „крње државни 
интереси“, па су предузимали најозбиљније мјере за што хитније пре-
кидање овог добро организованог кријумчарског ланца преко којег се 
„снабдијевају скоро сви крајеви Црне Горе на штету општих државних 
интереса“.30 Кријумчарење се одвијало „из Арбаније, сјеверном обалом 
Скадарског језера од Хумског блата до Фундине и јужним од Врањине – 
Годиња до Зогања“. Овако велики кријумчарски коридор није било лако 
исконтролисати са свега 13 припадника финансијске страже, колико их 
је било у царинарницама у Подгорици и Плаву. Министарство финан-
сија и грађевине молило је Министарство унутрашњих послова 1914. 
године „да изволи издати најстрожију наредбу управним властима у Ту-
зима и Зети да најозбиљније раде на сузбијању и хватању контрабан-
да, а капетану тушком да од подручних жандарма, увијек по потреби 
ставља на расположење финансијској власти онамо, како би у заједни-
ци са финансијском стражом радили на сузбијању и хватању контрабан-
да.“31 Највише жандара монопола било је у Подгорици и у Бару, али не-
колико монополских жандара примљено је 1909. године и на Цетињу, 
због чега су упућиване молбе Министарству за пријем у Монополску 
жандармерију на Цетињу.32

Ухваћене кријумчаре са кријумчарском робом жандари су преда-
вали старјешини, који је даље поступао према члану 50 Закона о моно-
полу дувана. Финансијска и земаљска жандармерија, као и све војнич-
ке власти и сваки војник били су дужни „притећи у помоћ жандармима 

28 Члан 18.
29 ДАЦГ, МУД, бр. 2212 од 12. маја 1914. године, Министарство финансија и грађевине 

– Министру Саву Вулетићу.
30 Исто.
31 Исто.
32 ДАЦГ, МУД, бр. 1523 од 8. априла 1909. године, Ђуро Н. Мартиновић – Министарству 

унутрашњих дјела.
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на њихов позив у случају, кад се одупиру кријумчари“.33 У таквим слу-
чајевима војници су имали право на дио глобе према члану 52 Закона о 
монополу дувана. 

Погранична и финансијска жандармерија

Погранични полицијски органи обављали су све дужности, као 
и земаљска жандармерија али и неке посебне дужности. Погранич-
на жандармерија је била дужна нарочиту пажњу обраћати на долазеће 
стране особе – путнике и сумњива лица и уколико је то могуће закљу-
чити по спољњем изгледу и понашању. Главни циљ је био да се сприје-
чи улазак у Црну Гору скитница, коцкара и злочинаца, али и војних 
бјегунаца и трговаца оружјем који су се одмах морали предавати вој-
ним властима.34 Како је у извршавању наредби код пограничних жанда-
ра било доста неспоразума, у поједним областима донијета су детаљна 
упутства о поступању пограничних жандара. Жандари су држали „гра-
ничну линију као светињу кутњег прага“.35 Привременим упутствима су 
била одређена тачна мјеста на којима се може само прелазити граница и 
то са биљетом и одобрењем комесара. Уз биљет била је потребна и пис-
мена изјава о разлозима одласка. Жандарима је било строго забрањено 
„откривање повјерљивих државних и старјешинских наређења“. Пре-
ма страним поданицима након „формалног пребирања“ морали су да се 
понашају срдачно и да им укажу на прави пут. Забрањено је било суро-
во поступање према свима који иду поштено и правим путем. Сви они, 
било страни или домаћи, који би „злонамјерно“ употребљавали ства-
ри, писма, картоне, књиге, брошуре, плате, снимање, опрема се одузи-
мала, а они су се спроводили командирима на даљи поступак.36 Тачком 
12 Привремених упутстава жандарима је било забрањено да странцима 
дају објашњења о административној подјели, снази војске, војним сла-
галиштима. Погранични жандари су могли задржати лице до 24 часа, 
али над преступницима нијесу могли изрицати казну или их затварати 
у тамницу (тачка 14). Овим упутствима био је регулисан и однос према 
жандарима, тако је било забрањено вријеђање, нападање и коментари-
сање њиховог рада. Погранични жандари били су дужни редовно пис-
33 ДАЦГ, МУД, Члан 26, Правилник о устројству Монополске жандармерије, Државна 

штампарија Књажевине Црне Горе, Цетиње, 1908.
34 ДАЦГ, МУД, бр. 2274 од 14. јуна 1910. године, Министар Ј. Пламенац – Обласној уп-

рави на Цетињу да се страни војни бјегунци који носе оружје предају војним власти-
ма.

35 ДАЦГ, МУД, бр. ППК од 9. јанаура 1908. године, Погранични комесар Вуле Кнежевић 
потписује Распис свим пограничним жандарима на граници ријеке Таре.

36 Исто.
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мено извјештавати о стању на граници. Црногорску границу није било 
могуће прећи са оружјем ни страним ни црногорским лицима, осим у 
изузетним случајевима за људе којима је издало одобрење Министар-
ство унутрашњих дјела. Жандар није смио да напусти своје жандар-
ско мјесто без претходног одобрења. Забрањено је било викање, дози-
вање, пуцање преко границе као и окретање пушке према граници. У 
случају преласка границе на друго мјесто, такво лице се стражарно до-
водило у комесаријат на одговорност. Како су ова упутства важила и за 
финансијске жандаре, они су се међу собом морали потпомагати и на 
оба посла „мотрити и извјештавати“ (тачка 17). У случају потребе за од-
суством, жандар је подносио писмену молбу на одобрење. У случају да 
погранична или финансијска жандармерија није могла извршити дуж-
ност, у хитним случајева могла се обратити за помоћ најближим вој-
ним властима.37 Погранична жандармерија имала је своје страже, али и 
крстарила је дуж граница и пазила на улазак сваког сумњивог лица са 
злочиначком намјером, али и спречавање кријумчара и пријављивање 
пограничној власти. На челу пограничне страже налазио се шеф са го-
дишњом платом од 1.440 перпера.38 Рад на граници захтијевао је посеб-
ну тактичност и опрезност, а граничне трзавице могле су избити сва-
ког трена, стога је према једног инструкцији датој пограничним жан-
дарима било забрањено шаптати и преговарати на Тари без присуства 
жандара.39 Погранични жандари достављали су и повјерљиве податке о 
шпијунским и непријатељским активностима сусједа. Тако је телегра-
мом погранични жандар Богдан Кашћелан извјештавао о покрету аус-
троугарских снага и њиховим непријатељским активностим на грани-
ци.40 О наведеном је преко подручне војне команде извијештен и ми-
нистар Саво Вулетић. Над пограничним жандарима власт су имали по-
гранични племенски капетани и погранични политички комесари, а не-
посредно су им руководили шефови и помоћници шефова који су дос-
тављали детаљне извјештаје о преласку границе, као и о дешавањима 
на граници.41 У једном допису министра Јована Пламенца види се да 
је пограничну жандармерију морао распоредити у предјелу границе од 
Блата па до Комова, али да министар није имао адекватну личност да 
37 Исто.
38 ДАЦГ, МУД, бр. 2408 од 1914. године, Расходи Никшићке области за 1914. годину.
39 ДАЦГ, МУД, бр. ППКЖ-97 од 20. априла 1908. године, Капетан В. Кнежевић – Жан-

дарима.
40 ДАЦГ, МУД, бр. 3284 од 13. јула 1914. године, Извјештај пограничног жандара Богда-

на Кашћелана.
41 ДАЦГ, МУД, бр. 2243 од 7. априла 1910. године, Министар Ј. Пламенац – Обласној 

управи на Цетињу о намјери да затвори неке граничне прелазе због њихове злоупот-
ребе па тражи од пограничних капетана детаљне извјештаје.
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постави за њиховог старјешину па је наредио да поручник Лазовић као 
старјешина војне пограничне страже и ове „полицијске жандарме над-
гледа до одобрења Министарства“.42 Рад пограничне жандармерије био 
је дјелимично дефинисан Законом о жандармерији за Краљевину Црну 
Гори који је требало да ступи на снагу пред балканске ратове. Три чла-
на 82, 83 и 84 овог закона односила су се на рад пограничне жандарме-
рије. Члан 82 прописао је да се, уколико нема других прописа, погра-
нични жандарми придржавају овог закона. Члан 83 прописивао је да су 
погранични жандарми: „дужни обраћати нарочиту пажњу на долазак 
особа са стране, прегледати њихове путне исправе и ако им се учини 
каква особа сумњива допратити до прве пограничне им надлежне поли-
цијске власти“. Члан 86 прописивао је да су погранични жандарми били 
дужни „свакодневно крстарити дуж границе и пазити на крујумчарење 
забрањених артикала и оружја“.43

До Берлинског конгреса финансијско пословање сводило се на 
убирање дације, међутим, након 1878. године усложњавају се финан-
сијске активности. Ради лакшег руковођења финансијским послови-
ма, у важнијим центрима постављени су финансијски капетани. Тако су 
1885. године финансијски капетани били постављени на Цетињу, Ријеци 
Црнојевића, Вирпазару, Бару, Улцињу, Подгорици, Даниловграду, Ник-
шићу, Колашину, Андријевици и Грахову. Финансијски капетани распо-
лагали су малим бројем људи, о чему су извјештавали окружни капета-
ни још 1886. године.44 Под њиховим руководством био је један или два 
чиновника. Из овог нуклеуса формираће се финансијска жандармерија, 
која је у почетку била под оперативним руководством Министарства 
унутрашњих дјела, а касније под директним руковођењем Министарства 
финансија и грађевине. Главни задатак финансијских капетана и жан-
дармерије било је убирање државних прихода, руковођење финансијс-
ким пословима, али и заштита од финансијских малверзација, односно 
спречавање махинација са избјегавањем царина, контрабанда итд. Има-
ли су важну улогу у сливању средстава у државну благајну захваљујући 
којима се и могла спроводити финансијска политика. Финансијске служ-
бе по варошима такође су имале потребу за жандарима, јер је 1894. го-
днине „финанцијалној управи вароши Цетиње потребан један џандар“.45 
Крајем 19. и почетком 20. вијека долази до крупних финансијских ре-
42 ДАЦГ, МУД, бр. 1692 од 16. маја 1910. године, Министар Ј. Пламенац – Министру 

војном.
43 ДАЦГ, МУД, бр. 1295 од 1914. године, Закон о жандармерији за Краљевину Црну Гору.
44 ДАЦГ, МУД, бр. 208 од 28. марта 1886. године, В. Церовић – Министарству уну-

трашњих дјела.
45 ДАЦГ, МУД, бр. 60 од 16. јануара 1894. године, Андрија Јокичин Мартиновић – 

Књазу Господару молба за пријем у финансијске жандаре.
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форми, укључујући и организационе промјене у Министарству финан-
сија и финансијским органима. Послове финансијских капетана од 1899. 
године преузимају царинарнице као подручни органи у које су се слива-
ла средства од пореза и других обавеза, а о сакупљању дације старали 
су се капетани. Царинарнице су на неки начин биле посредници између 
Министарства финансија и финансијске жандармерије.

„Ради бољег познавање службе, за коју иста мора одговарати“ фи-
нансијској жандармерији достављено је 100 примјерака Правилника о 
Монополској жандармерији.46 Финансијска жандармерија дјеловала је 
преко финансијских стража, којима су руководили шефови са помоћ-
ницима шефова финансијске страже.47 Било је случајева отпуштања из 
финансијске службе због непримјереног поступања, као и случајева кад 
су финансијски жандари гинули током вршења службе итд. Погранич-
ну и финансијску жандармерију мучио је проблем људства, као и зе-
маљску жандармерију. У цивилству су се и могли регрутовати жанда-
ри и пандури, али проблем је био са жандармеријским старјешинама, 
до којих се долазило најчешће из редова официра и подофицира црно-
горске војске. Како би се како-тако превазишао проблем људства, до-
лазило је до споразумног спајања финансијске жандармерије са поли-
цијском (земаљском) жандармеријом у пограничним крајевима. Тако је 
споразумом од 23. маја 1914. године, актом бр. 4907 дошло до спајања 
полицијске и финансијске жандармерије у Подгорици како би се „што 
брже и успјешније сузбио контрабанд на оним крајевима“.48 У вријеме 
непосредно пред рат највећи број активности пограничних жандара од-
носио се на извјештавање о непријатељским покретима, али и посту-
пање са значајним бројем војних бјегунаца, најчешће из Аустроугарске 
који су долазили у Црну Гору. А било је и случајева кад су жандари на-
пуштали службу без икакве најаве, губили плате и пријављивали се у 
црногорску војску да се боре.49 Током 1908. године на Жабљаку, Шавни-
ку и Буковици, при царинарници и комесаријату било је 12 погранич-
них жандара са платом од по 30 круна.50 Укупан број припадника погра-
46 ДАЦГ, МУД, бр. 2575 од 20. јуна 1908. године, Министарство финансија и грађевине 

– Министарству унутрашњих дјела.
47 ДАЦГ, МУД, бр. 520 од 22. фебруара 1912. године, Министар М. Ђукановић – 

Дежурном ађутанту Ње. Краљев. Височанства о свађи Ника Вукова Милошевића, 
помоћника шефа финансијске страже са Илијом Срзентићем у вези подршке Влади 
Лазара Томановића.

48 ДАЦГ, МУД, бр. 2212 од 12. маја 1914. године, Министарство финансија и грађевине 
– Министру унутрашњих дјела.

49 ДАЦГ, МУД, бр. 3448 од 31. јула 1914. године, Обласни управитељ – Министарству 
унутрашњих дјела о жандару Луки Гојнићу.

50 ДАЦГ, МУД, бр. ППК-15 од 10. јануара 1908. године, Комесар Вуле Кнежевић и 
управник царинарнице Марко Николић – Министарском савјету.
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ничне жандармерије износио је 80, а по областима је зависио од вели-
чине области, односно дужине и значаја границе и обично је био мањи 
у односу на земаљску жандармерију. Број пограничне жандармерије Ка-
тунско-ријечке области 1910. године износио је 14 пограничних жанда-
ра распоређених на Његушима, Великим и Малим Залазима, Обзовици, 
Грахову, Нудолу и Вилусима.51 Погранична жандармерија Зетско-брдске 
области бројала је 33 погранична жандара распоређених у Зети, Фун-
дини, Затријепчу, Кому и Пелевом бријегу.52 У Никшићкој области било 
је свега пет пограничних жандара и то на Боботовом гробљу, Шавни-
ку, Пивском манастиру, Жабљаку и ћилатовцу.53 Погранична жандарме-
рија Морачко-васојевићке области имала је 9 жандара распоређених у 
Андријевици, Велици, Трепчи, Полимљу, Лијевој Ријеци, Шекулару и 
Краљу. Приморско-црмничка област имала је 19 пограничних жандара 
и то на Суторману, у Мркојевићима, на жељезници на Ријеци, Улцињу, 
Врсути, Илином брду и на Скали Брчелској.54 Највише жандара било је 
распоређено на Виру (7), према Зети (7), на Фундини (6) и на Кому (15). 
Мјесечна примања пограничног жандара кретала су се од 30 до 60 пер-
пера. За плате пограничне жандармерије на мјесечном нивоу издваја-
ло се 4.510 перпера, од чега за Катунско-ријечку област 710 перпера, за 
Зетско-брдску 1.980 перпера, за Никшићку 210, Морачко-васојевићку 
470 и Приморско-црмничку 1140.55

Како је потпуна униформизација црногорске војске почела 1910. 
године, процес униформизације државне (земаљске) жандармерије те-
као је прилично споро и до краја никада није реализован. Гардероба 
државних жандарма углавном се базирала на црногорској народној но-
шњи, у нешто простијем облику. Униформа државних жандарма сас-
тојала се од: опанака са високим бијелим гетама, плавих гаћа, паса 
(појаса) у неколико различитих боја, црвене блузе дугих рукава са укра-
шеним оковратником (радило се заправо о упрошћеној верзији џамада-
на). Државни жандарми на главама су носили класичне црногорске капе 
са црном деравијом, црвеним тепелуком и иницијалима Н.I (Никола I). 
Жандарми су на капама имали своје посебне ознаке – жандармске гр-
бове који су били ранија верзија перјаничког грба сребрне боје. Старје-
шине жандармерије носили су војне ознаке на капама у зависности од 
51 ДАЦГ, МУД, бр. 1976 од 1. јуна 1910. године, Погранична жандармерија у Катунско-

ријечкој области.
52 ДАЦГ, МУД, без броја и датума, Погранична жандармерија у Зетско-брдској области.
53 ДАЦГ. МУД, без броја и датума, Погранична жандармерија у Никшићкој области.
54 ДАЦГ, МУД, без броја и датума, Погранична жандармерија у Приморско-црмничкој 

области.
55 ДАЦГ, МУД, бр. 1976 од 9. јуна 1910. године, Извод једномјесечне плате пограничне 

жандармерије по областима.
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чина који су имали. Слична ситуација била је и код монополске, финан-
сијске и пограничне жандармерије, с разликом што код њих тако уједна-
чен степен униформизације није био спроведен као код државне жан-
дармерије. Иако су припадали различитим гранама власти, монополски, 
финансијски и погранични жандарми такође су носили: опанке са ви-
соким бијелим гетама, плаве гаће, појас у више различитих боја и цр-
вену блузу тј. упрошћену верзију џамадана као и подофицирски кадар 
у црногорској војсци, као и жандармски грб на црногорској капи. По-
гранични и финансијске жандарми понекад су носили и своју црного-
рску народну ношњу са жандармским грбом на капи. Дакле, гардероба 
жандарма четири жандармерије није се разликовала, с тим што су еле-
менти гардеробе државне жандармерије били умногоме уједначени. Гр-
бови на капама свих жандарма били су идентични, док је подофицир-
ски и официрски кадар на служби у жандармерији носио подофицирску 
и официрску униформу и војне ознаке на капама, а од наоружања, по-
ред револвера Гасеровог или Смитвесон модела, носили су официрске 
сабље аустријске или руске производње. Додатно, поред пушака (мос-
ковке или берданке), жандарми су били наоружани и француским но-
жевима (бајонети) модел Шапсо М.1903 (Chassepot)56 тзв. црногорски 
пјешадијски нож којим су били наоружани и подофицири црногорске 
војске од 1903. године. Са процесом потпуне униформаизације црного-
рске жандармерије почело се током балканских ратова, за вријеме ман-
дата министра Јована Пламенца. Министар Пламенац са сарадници-
ма израдио је пројекат униформизације жандармерије и виших поли-
цијско-управних органа (обласне управе, капетаније, вароши) по угле-
ду на аустријску и српску жандармерију. Јован Пламенац је преко два 
своја представника у Бечу и Београду водио преговоре око набавке и из-
раде униформе за црногорску полицију. Иако су преговори доведени до 
краја и одређен број униформи и коначни модел униформе за жандар-
ме, њихове старјешине, обласне управитеље, племенске капетане итд. 
пројекат није до краја реализован. За потребе жандармерије договоре-
на је и боја и врста платна као и потребан број шљемова, торби итд, а 
жандарми су требало да имају и ознаке на раменима – нараменице злат-
не ивице на црвеној подлози и златним ћириличним словом Ж (Жандар-
мерија) на средини и златним дугметом на даљем дијелу нараменице. 
Међутим, пријевремена оставка премијера Митра Мартиновића и ње-
говог кабинета због Скадарске кризе зауставила је активности на овом 
плану. Оне ће дјелимично поново оживјети у току Првог свјетског рата, 
али такође без коначне реализације.
56 Богдановић, Бранко, Хладно оружје Србије, Црне Горе и Југославије 19-20. век, Бео-

град, 1997, стр. 38 и 124..
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Надлежности између жандармерија често су се преплитале и до-
лазило је до сукоба ингереција међу њима. Недостатак финансијских 
средстава условљавао је недостатак људства у све три жандармерије, 
па су се зато све три жандармерије наслањале на државну односно зе-
маљску жандармерију. У појединим областима неријетко су све четири 
жандармерије дјеловале заједнички, надопуњујући једна другу. Упркос 
инструкцијама виших полицијских власти да сарађују, разграничавање 
дужности и обавеза трајало је од формирања ових институција па све до 
нестанка Црне Горе са мапе независних држава.

Srđa MARTINOVIĆ

MONOPOLY, BORDER AND FINANCIAL GENDARMERIA IN 
THE PRINCIPALITY AND KINGDOM OF MONTENEGRO

Summary

The first half of the first decade of the 20th century was marked by the 
strengthening of gendarmerie bodies and the adoption of appropriate legal regulations 
or ordinances. The increase in smuggling of tobacco and weapons imposed the need 
to form special bodies that would oppose various manipulations and smuggling. 
In the then Principality and Kingdom of Montenegro, in addition to the state and 
military gendarmerie, three more functioned: monopoly, border and financial. These 
gendarmerie had different competencies, which often overlapped in the field.  

The competencies between the gendarmerie were often intertwined and 
there was a conflict of powers between them. The lack of financial resources caused 
insufficient manpower in all three gendarmerie. These shortcomings have led to all 
three gendarmeries relying on the state or state gendarmerie. In some areas, all four 
gendarmerie often acted together, complementing each other. Despite the instructions 
of the higher police authorities to cooperate with each other, the delimitation of 
mutual duties and obligations lasted from the formation of these institutions until the 
disappearance of Montenegro from the map of independent states.
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ISTRAŽENE KULTURNO-ISTORIJSKE BAŠTINE

ABSTRACT: This paper presents my research on the discovery of nu-
merous hitherto unknown necropolises of stećak - tombstones in the Bije-
lo Polje-Bihor region. A review is given of previous research, but also of in-
consistent opinions about symbols and inscriptions on many stećak - tomb-
stones. Unfortunately, a large part of the stećak - tombstones in this area 
were either broken or built into various buildings, so my intention was, in 
addition to finding and interpreting the symbols on them, to point out to our 
professional public and cultural heritage institutions to encourage further 
research and protection of this truly great cultural treasure. Many necropo-
lises of stećak tombstones found in the Bijelo Polje-Bihor region are a real 
archaeological treasure, both in terms of their shapes and the motifs found 
on the stećak tombstones. In this area, we find such a variety of motifs on the 
stećak - tombstones that it is a real cultural treasure that deserves further re-
search, but the valorization of existing ones.

KEYWORDS: Bijelo Polje, Bihor, Stećci - tombstones, Bogumil, ne-
cropolis, shapes, motifs.

Uvod

Kao kameni nadgrobni spomenici raznovrsnih oblika, stećci su dio 
materijalne i duhovne baštine. U skladu sa šire prihvaćenom običajnošću, 
klesani su i postavljani širom teritorije Bosne i Hercegovine, kao i na susjed-
nim područjima Srbije, Crne Gore i Hrvatske, od kraja XII do kraja XVI vi-
jeka. U odnosu na ove arheološke i likovne monolitne kamene spomenike 
koji su pravljeni od tankih kamenih ploča do gromadnih kamenih blokova, a 
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u koje su najčešće uklesani epitafi starom bosanskom epigrafskom ćirilicom 
na narodnom jeziku,1 posljednjih godina se iskazuje zrelost u poimanju zna-
čaja interkonfesionalnosti stećaka2 (biljega, biliga, belega, kama, kamenova, 
mramora), kako god ih nazivali, i njihovih, uz brojnost i raširenost, najmar-
kantnijih crta. (Fig. 1, 2, 3 i 4).3

Najraniji podaci o stećcima potiču iz prve polovine XVI vijeka. Po-
slanstvo austrijskog cara Ferdinanda I je 1530. god. putovalo u Carigrad pre-
ko Bosne. Član poslanstva, u svojstvu tumača za naš jezik, bio je Slovenac 
Benedikt Kuripešić, koji je na tom putovanju pravio bilješke na osnovu ko-
jih je napisao poznati putopis. Poslanstvo je naišlo na selo Lađevine (Vlađe-
vine) kod Rogatice, gdje se nalazi nekropola lijepo klesanih i prilično velikih 
stećaka, od kojih dva primjerka imaju natpise. Kuripešić je opisao te stećke i 
njihove natpise. Bez obzira što je natpise pogrešno rekonstruisao, Kuripeši-
ćeve bilješke, kao najstarije, imaju veliku vrijednost.4

Krajem XVIII i početkom XIX vijeka počele su u svijet da prodiru vi-
jesti o postojanju originalne umjetnosti na nadgrobnim spomenicima u Dal-
maciji i Bosni i Hercegovini. Prostor današnje Bosne i Hercegovine je u to 
vrijeme bio dio Osmanskog carstva, tako da se nijesu mogla vršiti temeljiti-
ja i značajnija istraživanja.5 Pored toga, opšta duhovna klima u Evropi nije 
bila pogodna da se ovakvim rustičnim i estetskim arheološkim istraživanji-
ma posveti neka ozbiljnija pažnja. Tek prolaskom engleskog arheologa Ar-
tura Evansa kroz ove krajeve, kameni nadgrobni spomenici kao i njihova 
reljefna i simbolična umjetnost, zadobijaju nešto određeniju fizionomiju u 
kontekstu istraživačkog tumačenja. Sa Evansovim zapisima i osvrtima ko-
načno su izvjesna nebulozna i nekritička tumačenja ustuknula pred jednom, 
na svoj način autentičnom istorijskom interpretacijom: srednji vijek u tom 
smislu sa kredibilnim istorijsko-vremenskim okvirom – nedovoljno istraže-
1 Šefik Bešlagić, Leksikon stećaka, Svjetlost, Sarajevo 2004, str. 13.
2 U narodu stećci su poznati kao grčko groblje. Naziv stećak je nastao od riječi stojećak, što 

znači nešto veliko, visoko i postojano. Dalje: Šefik Bešlagić, Leksikon stećaka..., str. 13. U 
nekim natpisima na stećcima čitamo da se ovakvi spomenici nazivaju ljeto (krevet) ili kuća. 
Tadašnji majstori su stećcima davali često oblik kuće. Dalje: Alojz Benac, Umetničko blago 
Jugoslavije, XIII Stećci, Jugoslavıja, Beograd 1969, str. 283.

3 Lidija Ljesar & Pavle Pejović, Dani evropske baštine – Stećak, mramori, bilizi, belezi, 
kami..., Ministarstvo kulture Crne Gore – Narodni muzej Crne Gore, Podgorica 2012, str. 7. 
Dalje: Pavao Anđelić, „Doba srednjovjevovne bosanske države“, Kulturna istorija Bosne 
i Hercegovine od najstarijih vremena do pada ovih zemalja pod osmansku vlast, Veselin 
Masleša, Sarajevo, 1984. str. 487–491. 

4 Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i umjetnost, Veselin Masleša, Sarajevo 1982, str. 11. 
Bešlagić ukazuje na to da je Kuripešić u svojoj knjizi naveo da su na stećcima isklesani 
natpisi srpskim jezikom i srpskim slovima. Dalje: Benedikt Kuripešić, Putopis kroz Bosnu, 
Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530, Sarajevo 1950, 24-25

5 Ovdje treba imati u vidu da je po islamskom religijskom učenju bavljenje bilo kakvim 
kipovima bilo svetogrđe koje se kosilo sa izvornim islamskim normama.
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nim, predstavlja epohu kojom započinje arheološko-povijesna hermeneuti-
zacija, da bi istodobno i sama bogumilska teza postala idejnom podlogom 
ovih spomenika.6

Za razliku od Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije gdje je stećci-
ma poklonjena velika pažnja, u Crnoj Gori se do sada nije pristupilo siste-
matskom proučavanju stećaka. Istraživanja nekropola nijesu vršena na dr-
žavnom ili institucionalnom nivou, ali se zahvaljujući ranijim pojedinačnim 
istraživanjima može uraditi cjelovit popis jednog broja najpoznatijih nekro-
pola sa stećcima po opštinama. Neke od ovih nekropola su pravo kulturno 
blago, ali, zbog nemarnog odnosa i nezainteresovanosti nadležnih institu-
cija, blago prepušteno propadanju. Koliko su stećci ostavili traga na ovom 
prostoru vidi se po lokalnim nazivima mjesta na kojima se pojavljuju, pa 
čak i tamo gdje se javljaju u svom amorfnom obliku. Oko ovih nekropo-
la najčešće su u naseljenim mjestima formirana groblja. Prema podacima 
koje u svojim radovima donose i prezentuju: Pavle Rovinski, Svetozar To-
mić, Dimitrije Sergejevski, Gojko Kilibarda, Nada Miletić, Šefik Bešlagić, 
Vladimir Leković, Radoslav Rotković, Vanja Beloševac, Slobodan Raiče-
vić, Maksim Vujačić, Anka Žugić i drugi istraživači, može se sačiniti spisak 
lokaliteta u nikšićkoj, plužinskoj, pljevaljskoj, žabljačkoj, šavničkoj, bjelo-
poljskoj i cetinjskoj opštini.7 Pored navedenih lokaliteta, ima ih u manjem 
broju i u okolini Skadarskog jezera, kao i u plavskoj regiji.8 Do sada je na 
pedesetak lokaliteta zabilježeno oko 3.500 primjeraka, ali ta brojka nije ko-
načna.9 Ovdje je potrebno primijetiti da ne treba isključiti mogućnost (pro)
nalaženja staćaka i na teritoriji nekih drugih opština Crne Gore, prije svega 
na sjeveru, a moguće je i na većim nadmorskim visinama u zaleđu Jadran-
skog mora.10

6 Alojz Benac, Stećci mala istorija umetnosti, Jugoslavija, Bograd 1967, str. V. Dalje: Arthur 
Dž. Evans, Kroz Bosnu i Hercegoviu u vrijeme pobune 1875, Drugo izdanje, Veselin 
Masleša, Sarajevo 1965, str. 139, 174-178.

7 Predrag Malbaša – Tijana Samardžić, Stećci u Crnoj Gori, http://www.montenegrina.net/
pages/pages1/istorija/nemanjici/stecci_u_cg_predrag_malbasa_i_tijana_samardzic.html, 
(23.12.2019 – 20:18). Dalje: Vojislav Đurić, „Stećci“, Istorija Crne Gore 2, Tom 2, Titograd 
1970, str. 468-475. Vidi isto: Vladislav Kasalica, Kulturna baština Crne Gore, Bar 2008, 
str. 118-121. Dalje: Šerbo Rastoder - Živko M. Andrijašević (Urednici), „Stećci“, Istorijski 
leksikon Crne Gore Per – Ž, Daily Pres, Podgorica 2006, str. 1120.

8 Pominje se u istoj knjizi da postoje stećci u Plavu. Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i 
umjetnost..., str. 64.

9 Mitra Cerović - Aleksandar Berkuljan, Dani evropske baštine – Stećak, mramori, bilizi, 
belezi, kami..., Ministarstvo kulture Crne Gore – Narodni muzej Crne Gore, Podgorica 
2012, str. 13.

10 Predrag Malbaša - Tijana Samardžić, Stećci u Crnoj Gori, (23.12.2019 – 20:18).
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Bjelopoljski stećci

Kao i u ostalim opštinskim područjima koje smo pomenuli, stećci su 
evidentirani oko Bijelog Polja i Bihora u Azanama, Goduši, Koritima, Godi-
jevu, Voljavcu, Babaićima, Muslićima, Grabu, Orahovu i u Tucanju.11 Budu-
ći da su stećci na području Bijelog Polja u veoma lošem stanju – zapušteni i 
urasli u travu, razbijeni i uzidani u kuće, polomljeni ili uništeni, manji je dio 
tog materijalno-kulturnog nasljeđa sačuvan.12 Više monografija navedenih u 
ovom članku govori o nadgrobnim pločama koje se nalaze u vlaškim, grč-
kim, latinskim, srpskim ili nepoznatim grobljima. Tako su neke nadgrobne 
ploče uvrštene u groblja sa crkvinama i crkvištima.13 U namjeri da provjeri-
mo da li postoje stećci u Bijelom Polju, sa Hajradinom Trubljaninom 19. 12. 
2019. godine u Dublju kod Goduše, ispod kuća Durovića pronašli smo mno-
11 Šefik Bešlagić, Stećci: kataloško-topografski pregled, Veselin Masleša, Sarajevo 1971, str. 

435. Isto vidi: Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i umjetnost..., str. 64. Dalje: Milisav Lutovac, 
Bihor i Korita antropogeografska ispitivanja, Srpski etnografski zbornik, knjiga LXXXI, 
Beograd 1967, str. 75, 100, 103, 143, 162. Božidar Šekularac, Tragovi prošlosti Crne Gore 
(Srednovjekovni natpisi i zapisi u Crnoj Gori kraj VIII - početak XVI vijeka), OBOD, 
Cetinje 1994, str. 123. Aleksandar Deroko je publikovao nekoliko lijepo izrađenih drvenih 
krstača iz Andrijevice, Bijelog Polja, Baljevca i Pridvorice, sa plastičnim motivima rozeta, 
grančica, geometrijskih ornamenata i sa skulpturama ptica. Dalje: Šefik Bešlagić, Stećci – 
kultura i umjetnost..., str. 546. Isto: Aleksandar Deroko, „Narodski nadgrobni spomenici“, 
Glasnik Skopskog naučnog društva, Br. 14, Skoplje 1938, str. 211-214. U pomenutim 
lokalitetima ne pominjemo crkvu Sv. Petra jer pronađeni artefakti su izlomljeni, njihov 
ukras nije cjelovit, a ne možemo ih uvrstati u stećke jer su nam potrebna dublja arheološka 
istraživanja. U crkvi Sv. Petra u Bijelom Polju,ustanovljen je mermerni nadgrobnik u obliku 
izdužene prikraćene piramide za koji je rečeno da pripada nepoznatom raškom episkopu iz 
XIII-XIV v. Dalje: Šefik Bešlagić, Stećci - kultura i umjetnost..., str.120. Dalje: Radivoje 
Ljubinković, “Humsko eparhijsko vlastelinstvo i crkva Svetoga Petra u Bijelom Polju”, 
Starinar IX-X (1958-1959), Beograd 1959, str. 107 i sl. 12. Zaista, na više romaničkih 
crkava se nalaze isklesane deblje tordirane vrpce. Na jednom arhitektonskom fragmentu 
iz crkve Sv. Petra i Pavla u Bijelom Polju (kraj XII v.) nađen je ovaj motiv. Međutim, iz 
predromanike jedan motiv se može ubrojati - onaj sa tri niza trouglova koji je nađen na 
fragmentu u crkvi Sv. Petra i Pavla u Bijelom Polju, s kraja XII v., na kome se osjećaju 
tragovi utjicaja vizantijsko-romaničkih koncepcija. Ovima su veoma bliski motivi tzv. 
„prelomljenih arkada“. Dalje: Šefik Bešlagić, Stećci - kultura i umjetnost..., str. 142, 145. 
Dalje: Jovanka Maksimović, “Skulptura”, Istorija Crne Gore, knjiga II, tom l, Titograd 
1970, sl. 51. Nekoliko primjeraka kamene plastike postoji i u Bjelopoljskom muzeju, 
jedan je od tih pronađen u Voljavcu kod Bijelog Polja. Nadgrobni spomenik pravougaonog 
nepravilnog oblika, oštećen. Na prednjoj strani su prikazani nejasni geometrijski urezi. 
Dimenzija: 93,5x30x21 cm. Vidi: Arheološka zbirka, Muzej Bijelo Polje, osnovni listovi, 
Inv. broj. 4631.

12 Prema kazivanju mještana Crhlja pronađena je ploča na kojoj je urezan krst u zaseoku 
Glavanje kod istog sela. Krst je po priči mještana imao dužinu oko 1 metar, mještani su tu 
ploču polomili i bacili. 

13 Milisav Lutovac, Bihor i Korita, antropogeografska ispitivanja..., 1967.
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ge slomljene nadgrobne spomenike. Iako Milisav Lutovac navodi u knjizi 
Bihor i Korita, antropogeografska ispitivanja da je to staro srpsko groblje 
i objavljuje nekoliko crteža pomenutih nadgrobnih spomenika,14 mi smo na 
kraju tog groblja sa desne strane u žbunju pronašli jednu krstaču koja je sa li-
jeve strane slomljena, bez natpisa i ukrasa (Fig. 6).15

Nakon Goduše posjetili smo Azane. Mještanin Žarko Stanišić nam je 
pomogao da istražimo groblje oko azanske crkve, gdje smo pronašli nekoli-
ko krstača bez natpisa i ukrasa, i jedan na kom postoji natpis sa ukrasom kr-
sta. Nakon ovih uvida, u obnovljenoj crkvi smo fotografisali i evidentirali 
nadgrobni spomenik prikazan sa natpisom i fotografijom u Lutovčevoj knji-
zi.16 Usljed vremenskih neprilika i nekih nemogućnosti ova istraživanja se 
obustavljaju do 10. 9. 2020.17 godine, kada smo ponovo sa mještanima obišli 
ovaj lokalitet.18 Tada smo u žbunju ispod crkve pronašli jednu reljefnu ploču 
sa uklesanom polufigurom čovjeka uz ornamente. 

Istog dana, sa Saitom Čelebićem i mještaninom Rifatom Hadrovićem 
obilazimo groblje u Koritima, locirano u Ličinama, od džamije ka sjeveru, 
naspram jednog brda. To groblje mještani nazivaju latinsko ili vlaško gro-
blje. M. Lutovac govori da postoje monolitne ploče19 sa ukrasima, međutim, 
pronašli smo jedan spomenik sa ukrasima. Ostali spomenici i njihovi ostaci 
zahtijevaju opsežnija i dubinska istraživanja.

Istraživanja u Voljavcu kod crkve Svete Bogorodice, izvršena su 15. 
9. 2020. godine. Prema pisanju Šefika Bešlagića, uz ruševine crkve postoje 
23 stećka koji nemaju natpise niti ukrase, osim jednog među njima koji ima 
ukras mača. Danas su stećci u veoma lošem stanju, gotovo svi su sravnjeni 
sa zemljom, osim stećka na kom je uočljiv ukras mača.20

Istraživanje Šefika Bešlagića o stećcima bilo je podsticaj da sa Lukom 
Joksimovićem 21. 9. 2020. godine istražimo Vranešku dolinu i sela: Babai-
ći, Grab i Muslići. U ovim selima pronašli smo i evidentirali dio stećaka, po-
što su neki bili izlomljeni i premješteni na druga mjesta usljed rekonstrukci-

14 Isto, str. 99-102.
15 Pomenutog datuma sam sa prijateljem i rođakom Hajradinom Trubljaninom obišao groblje 

u Dublju i saznali smo od mještana da su nadgrobni spomenici vremenom devastirani; di-
menzije pronađene krstače su 35x25 cm.

16 Milisav Lutovac, Bihor i Korita, antropogeografska ispitivanja...., sl. 21-22.
17 Istog dana sam sa amidžom (stricem) Saitom Čelebićem obišao groblje u Ladnićima kod 

Godijeva i nismo mogli da pronađemo krstaču koju je M. Lutovac u svojoj knjizi objavio.
18 Uz zahvalnost mještanima Žarku Stanišiću i Miloju Lukoviću, pronašli smo navedenu 

ploču sa reljefom.
19 Milisav Lutovac, Bihor i Korita, antropogeografska ispitivanja..., str.162.
20 Šefik Bešlagić, Stećci: kataloško-topografski pregled..., str. 435. Lutovac isto piše da posto-

ji ta nadgrobna ploča gotovo sa istim dimenzijama i reljefom mača. Dalje: Milisav Lutovac, 
Bihor i Korita, antropogeografska ispitivanja..., str. 143-144. 
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je puteva.21 Dobar dio mogućih stećaka bio je nedostupan zbog zemlje i žbu-
nja, zbog čega se i nijesu mogli evidentirati. U crkvi Vraneštici otkrili smo 
samo jednu veliku nadgrobnu ploču, za koju, dok se dobro ne iskopa, ne mo-
žemo reći da se radi o stećku. 

Istoričar Sait Šabotić skrenuo nam je pažnju da postoji nekropola ste-
ćaka na Belakosi, u selu Orahovo oko 50 stećaka i nekoliko stećaka u Tuca-
nju kod Petnjice. Sa Edisom Hamzićem 31. 10. 2020. godine pronašli smo u 
Belakosi veliki broj nadgrobnih spomenika, koje mještani nazivaju latinsko 
groblje. Spomenici su u lošem stanju, utonuli su u zemlju, bez ikakvog nat-
pisa i ukrasa izgledaju kao amorfni stećci. A stećci pod Gradacom u Tuca-
nju su, kako mještani pričaju, zbog četvrtastog oblika uzidani u kuće. Svaka-
ko oba lokaliteta treba istražiti arheloški da bi se došlo do pravih podataka.

Pregled nekropola

Azane (Petnjica): selo se nalazi 37 km istočno od Bijelog Polja; do 
sela se u jednom pravcu dolazi preko dijela teritorije petnjičke opštine, a iz 
drugog pravca - od Srđevca preko Goduše na razdaljini od 32 km.22 Da je 
Azane staro naselje svjedoči prostrano groblje na kome se vide tipovi gro-
bova od srednjeg vijeka do danas. U sredini groblja je bila crkvina dimenzi-
ja 5x12 metara, čiji su zidovi očuvani u visini od jednog metra. Na temelji-
ma tog crkvišta sagrađena je nova crkva 2000. godine.23 U temelje crkvine 
docnije je uzidana jedna nadgrobna ploča koja nalikuje sanduku dužine 201, 
širine 72 i debljine 36 cm. Sam natpis dugačak je 120 cm, veličina slova je 
4,50 cm a dubina ureza 2 mm. (Fig. 1). Prema prevodu Dušana Glumca nat-
pis glasi: „Ovdje leži Daboje pod ovim kamenom nenastrada ni (ostari?) na 
ovom krasnom svijetu što je trebalo“ (Fig. 2).24 Po drugom prevodu Dušana 
Glumca natpis glasi: „+ a evo leži Daboje pod ovim kamenom. Ne postradah 
ništa (nikako) na ovom na krasnom svijetu što je potreba dobrom junaku“.25 
Po prevodu Božidara Šekularca natpis glasi: „Ne postradah nikako na ovom 
lijenom svijetu što je potreba dobrom junaku“.26 Na istom groblju iza ove cr-
21 Kako nam je saopštio mještanin Željko Čović, pored njegove kuće je bio nekada majdan 

i bilo je stećaka. Zbog rekonstrukcije puta koji vodi ka Pljevljima, stećci u Babaićima su 
povađeni sa inventarom svojim i bačeni su pored rijeke, tako da se zbog vremenske distance 
i nasipa zemlje sada teško mogu pronaći. Zahtijevaju dublja arheološka istraživanja.

22 https://www.mojaavantura.com/rastojanje/udaljenost-bijelo-polje_vrsevo-azane 
(11.09.2020.)-(22:25).

23 https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Sabor&clanak=522457&datum=2015-12-05 
(11.09.2020.)-(23:50).

24 Milisav Lutovac, Bihor i Korita, antropogeografska ispitivanja..., str. 73-74. Dalje: Dušan 
Glumac, “O jednom natpisu iz Azane XIII-XIV veka, Starinar XIX, Beograd 1969, str. 263.

25 Dušan Glumac, “O jednom natpisu iz Azane XIII-XIV veka”, Starinar XIX..., str. 264.
26 Božidar Šekularac, Tragovi prošlosti Crne Gore..., str. 125. Nešto više o epigrafici sa steća-
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kve nalazi se jedna ploča dužine 184, širine 65, debljine 18 cm, na kojoj je 
predstavljen čovjek sa građevinskim alatom (Fig. 3, 4, 5).27 Na ostalom dije-
lu groblja nalazi se nekoliko krstova koji nemaju natpis i ukras.

Goduša: selo se nalazi oko 30 km istočno od Bijelog Polja.28 Postoji 
nekoliko krstača raznih oblika, pri čemu je većina grobova pokrivena mo-
nolitnim pločama; riječ je o grobljima na Dublju, Dubu i Đurovića livada-
ma (Fig. 7). U Gornjoj Goduši postoje ostaci dva groblja: Grčko groblje u 
mjestu Pasji Tanac i Latinsko groblje iznad vode Pečevac, koja posjeduju 
monolitne ploče bez ukrasa i natpisa.29 Svakako treba napomenuti da su ova 
groblja po svoj prilici bila u sastavu crkvina, tako da svako groblje ima te-
melje tih porušenih crkvina30, neuočljivih zbog guste šume i trnja. Sve uka-
zuje na potrebu ozbiljnih i opsježnih arheoloških istraživanja na području 
Goduše.

Korita (Ličine): selo Ličine ili Pačar selo nalazi se sjeveroistočno od 
Bijelog Polja.31 M. Lutovac pominje staro groblje sa monolitnim pločama,32 
međutim, to su amorfni stećci, a na jednoj je izdvojena ljudska polufigura sa 
polumjesecom i krstom. (Fig. 8). Ostali stećci su potonuli u zemlju, dakle, 
zbog traganja za novcem i ovaj nadgrobni spomenik je kao i mnogi drugi po-
mjeren sa ležišta.33 Naša istraživanja na tom groblju su bila uspješna jer smo 
pronašli približno isti nadgrobni spomenik, što ukazuje da je pronađeni ste-
ćak malo drugačiji, jer ne posjeduje jedan mali krst u podnožju s desne stra-
ne; isto tako lice nije povezano sa donjim dijelom tijela, sa prikazanom de-
snom rukom raširenih prstiju. Sa druge strane veliki krst stoji na jednom ma-
njem postolju isklesanom u dva niza, a koje se u gornjem dijelu završava po-
lumjesecom. Njegove dimenzije su: dužina 210, širina 57, a debljina 30 cm. 
(Fig. 9, 10). Ostali stećci nisu očuvani - na njima nema natpisa i ukrasa i tre-
ba da se sprovedu opsježnija i dublja istraživanja.

ka dalje vidi: Mehmed Kardaš, Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike, edicija 
Radovi, knjiga 19, Sarajevo 2015.

27 Milisav Lutovac, Bihor i Korita ,antropogeografska ispitivanja..., str. 74.
28 https://www.mojaavantura.com/rastojanje/udaljenost-bijelo-polje_godusa (12.09.2020)-

(09:40).
29 Milisav Lutovac, Bihor i Korita, antropogeografska ispitivanja..., str. 99-101. Treba 

napomenuti da sam kao arheolog istraživao i došao do tih podataka 19. 12. 2019. god.
30 U raznim krajevima sela ima pet starih crkvišta i grobalja oko njih. Najvažnije su na Du-

blju, Dubu i Đurovićim livadama. Milisav Lutovac, Bihor i Korita, antropogeografska is-
pitivanja.., str. 99-101.

31 Isto vidi, str. 161.
32 Isto vidi, str. 162. 
33 Prilikom obilaska ove lokacije mještani su mi rekli da to groblje nazivaju Latinsko groblje 

i da su nedavno neki ljudi pomjerali monolitne ploče zbog traganja za zlatom. To se može 
potkrijepiti uvidom u dati fakticitet, kako navodi i M. Lutovac, kako nekad tako i danas – 
isto se dešava sa tim grobljem, osim što istraživač pominje da se nekada na istom groblju 
nalazila i jedna krstača od sige.



160 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

Godijevo (Ladnići): Selo se nalazi sjeveroistočno od Bijelog Polja, 
udaljeno je od centra grada oko 28 km.34 Gotovo u svakom većem seoskom 
kraju postoji groblje i crkvina u njemu. Na raskrsnici u Cekulama je staro 
srpsko groblje Ćućić, crkvište (Kijametska mahala), gdje se jasno vide ostaci 
crkve i groblja, zarasli u travu. U Ladnićima, na mjestu Dublje, gdje su sada 
Hodžića kuće, vidi se staro groblje i u njemu nadgrobne krstače od tesanog 
pješčara (Fig. 11). Pored navedenih, tu su još dva-tri stara groblja: na Dubo-
vima, u Grebnicama (iza škole), na Krstaču (Cekule), Nikića groblje, izme-
đu Dukovića i Rvatke, i Neznano groblje u ulici kod kuća Sijarića.35 Autor 
ovog teksta potvrđuje da postoje neki uspravni spomenici koji su u jako lo-
šem stanju. Nismo, međutim, mogli pronaći navedenu krstaču na lokalitetu 
u selu Ladnići kod Godijeva.

Voljavac: selo na desnoj strani Lima i ceste ka Prijepolju, udaljeno 
od Bijelog Polja oko 11 km36 ka sjeveroistoku. Na zaravni iznad kuća, pored 
pravoslavne crkve Male Gospe i ovovremenog groblja, nalazi se skupina od 
23 stećka u obliku sanduka.37 Spomenici su pretežno slabo obrađeni, a ima 
i amorfnih primjeraka; utonuli su i zarasli u žbunje. Postavljeni su u prav-
cu zapad-istok, sa manjim otklonom. Jedan je sanduk ukrašen motivom ma-
ča.38 Dimenzija tog sanduka je 227 cm dužine, 80 cm širine i 60 cm deblji-
ne (Fig. 12-13). 

Babaići: selo u području Vraneša, pokraj ceste za Pljevlja, udaljeno od 
Bijelog Polja oko 14 km vazdušne linije u pravcu sjeverozapada. Kod kuće 
Nenada Čovića u zaseoku Čovića hanovi, pokraj same ceste, nalazila se ne-
kropola sa 20 amorfnih sanduka. Današnje stanje nekropole je dramatično, 

34 https://www.mojaavantura.com/rastojanje/udaljenost-bijelo-polje_godijevo(12.09.2020) 
-(09:40).

35 Milisav Lutovac, Bihor i Korita, antropogeografska ispitivanja..., str. 103. 
36 https://www.mojaavantura.com/rastojanje/udaljenost-bijelo-polje_voljavac(12.09.2020) 

-(09:40).
37 Crkvu Bogorodice Bistričke u Voljavcu podigao je Stefan Nemanja krajem 12. vijeka, a po-

rušena je najvjerovatnije u 18. vijeku. Do 1995. godine bile su sačuvane samo zidine ove 
crkve, kada je stanovništvo ovog naselja obnovilo crkvu posvećenu rođenju Svete Bogoro-
dice - Maloj gospojini. Vidi: Jovo Medojević, Stanovništvo i naselja bjelopoljskog kraja, 
Bijelo Polje 2005, str. 118-120. Dalje: Milisav Lutovac, Bihor i Korita, antropogeografska 
ispitivanja..., str. 143. 

38 Šefik Bešlagić, Stećci: kataloško-topografski pregled..., str. 435. Dalje: Olivera Žižić - 
Ljubo Glušac, „Voljavac – Bogorodična crkva“, Arheološki pregled 28 (1987), Ljubljana 
1989, str. 187–188. Arheolog Glušac govori o nekropoli stećaka isto kao Bešlagić. Međutim, 
govori o velikom kamenom bloku u obliku sarkofaga (veličine 232 cm x 80cm x 75 cm) i 
ukrasom mača. Ljubo Glušac, „Arheološka istraživanja crkve svete Bogorodice Bistričke u 
Voljavcu kod Bijelog Polja”, Bogorodica Bistrička, Beograd 1993, str. 224. O tom stećku 
govori M. Lutovac, da taj grob pripada nekom značajnijem srednjovjekovnom vlastelinu. 
Narodno predanje ga vezuje za nekog “Baka koji je ubio aždaju”. Milisav Lutovac, Bihor i 
Korita, antropogeografska ispitivanja..., str. 143.
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jer više nijedan ne postoji pored te kuće - svi su prebačeni na drugo mjesto. 
Međutim, Nenadov sin Željko je sačuvao jedan primjerak od tih spomenika, 
a koji ima jedan urezani krug sa donjim dijelom (Fig. 14). Nekada su orijen-
tiri tih stećaka bili u pravcu zapad-istok, u nizovima.39

Grab: selo pokraj ceste ka Pljevljima, udaljeno je od Bijelog Polja 
oko 21 km vazdušne linije ka sjeverozapadu. U zaseoku Biokovac, kod kuće 
Drage Čabarkape, postoji nekropola sa 27 stećaka u obliku nepravilnih san-
duka. Spomenici su pretežno amorfni i veoma zapušteni. Postavljeni su u 
pravcu zapad-istok, u nizovima.40 Ovdje je potrebno istaći da je pored te ne-
kropole prošao makadamski seoski put, pri čijoj su izgradnji stećci prekopa-
ni, devastirani i bačeni, dok je neke vremenom prekrila zemlja. Tome svje-
doče brežuljci na tom lokalitetu. Na istom lokalitetu postoje dva stećka koji 
imaju ukrase polumjeseca i krsta. Dimenzije stećka koji ima uklesani krst su: 
dužina 180 cm i širina 60 cm (Fig. 16-17). Dimenzije drugog spomenika su: 
dužina 200 cm, a širina 65 cm (Fig. 18-19).41 Prema obavještenju mještana, i 
na lokalitetu Jasnica gaj, oko 2 km sjeverozapadno odavde, nalazi se nekoli-
ko amorfnih stećaka.42

Muslići: selo u području Vraneša, udaljeno od Bijelog Polja oko 12 
km vazdušne linije ka sjeverozapadu, pokraj puta za Pljevlja. Uz pravoslav-
nu crkvu i groblje zaseoka Vranštića pronašli smo jednu stelu i jedan uto-
nuli veliki kamen za koji prepostavljamo da je sanduk (Fig. 15).43 Međutim, 
zbog nedostatka sredstava nismo mogli da detaljnije istražujemo. Blizu izvo-
ra Studenac, kod kuće Vukmana Radovića, nalazi se nekropola sa 30 stećaka 
u obliku amorfnih sanduka. Današnje njihovo stanje je vrlo slabo. Postavlje-
ni su u pravcu zapad-istok, u nizovima i nemaju ukrasa.44

39 Šefik Bešlagić, Stećci: kataloško-topografski pregled..., str. 435. Crkva koja je bila posvećena 
Svetom Đorđiju i nalazi se na brežuljku iznad kuće Nenada Čovića i Dušana Boškovića. 
Najstarije srpsko groblje nalazi se ispod Crkvišta. I ovaj podatak potkrepljuje postojanje 
stećaka u navedenom djelu Šefika Bešlagića. Dalje: Jovo Medojević, Stanovništvo i naselja 
bjelopoljskog kraja..., str. 359.

40 Šefik Bešlagić, Stećci: kataloško-topografski pregled..., str. 435.
41 Treba napomenuti da mještani i javnost ove spomenike znaju po legendi o Pavi i Ahmetu. 

O toj priči vidi: Veselin Konjević, Vraneška legenda (predanje o Pavi i Ahmetu – između 
istorije i legende), Podgorica 2020.

42 Šefik Bešlagić, Stećci: kataloško-topografski pregled..., str. 435. U selu Grab ima nekoliko 
crkvina i jedno staro groblje koje mještani nazivaju grčko groblje, pri čemu se najvjerovat-
nije radi o stećcima koje pominje Šefik Bešlagić u navedenom dijelu. Dalje: Jovo Medoje-
vić, Stanovništvo i naselja bjelopoljskog kraja..., str. 364-366.

43 Po Šefiku Bešlagiću, kako piše u navedenom djelu, postoji uz pravoslavnu crkvu i groblje 
zaseoka Vranštića, gdje se nalaze dva osamljena stećka (jedan sanduk i jedan stub). Spome-
nici su dobro obrađeni, ali su slabo očuvani. Orijentacija nije zabilježena. Ukrašen je stub. 
Njegovi ukrasni motivi su stilizovane arkade, biljna stilizacija i rozete.

44 Šefik Bešlagić, Stećci: kataloško-topografski pregled..., str. 435. Ovaj podatak nijesmo 
potvrdili.
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O nekim aspektima tumačenje simbola i ornamentike stećaka45

Bogumili46 su mezare obilježavali velikim, najčešće obrađenim kame-
nim stijenama, koji su izrađivani od različitih vrsta kamena dostupnih sred-
njovjekovnome čovjeku na području Bosne i ostalih susjednih zemalja; naj-
češće od krečnjaka, ali usljed njegovog nedostatka i od serpentina, škriljca, 
sedre, miljevine, konglomerata ili granita. Uglavnom su se nekropole steća-
ka nalazile u blizini majdana, jer ih je zbog dimenzija bilo skoro nemoguće 
daleko transportovati.47 Stećci su bili teški od nekoliko, pa do trideset i više 
tona. Dimenzije su varirale u odnosu na oblik stećaka. Na stećcima su razvi-
jeni umjetnički izrazi i sadržaji. Stoga, neki stećci imaju pisane poruke koje 
su srednjovjekovni klesari ili majstori48 urezivali i pravili.49

U bjelopoljskom kraju možemo gotovo u svakom selu primijetiti gro-
blje sa spomenicima koji imaju sličnost sa stećcima, a u narodu su prepo-
znatljivi po različitim nazivima. Najčešći narodni naziv za stećak je grčki 
grob ili grčki spomenik, a za čitave nekropole grčka groblja. Ostali nazivi 
su rimsko, latinsko, kaursko i židovsko groblje. Od širokih narodnih sloje-

45 O tumačenju stećaka i ornamentima dalje vidi: Dubravko Lovrenović, Stećci – Bosansko i 
humsko mramorje srednjeg vijeka, RABIC, Sarajevo 2009, str. 55-90.

46 Bogumilstvo je počelo već u 10. vijeku. Dakle, javlja se jako jezgro manihejskoga učenja 
predvođeno popom Bogumilom i tako se bosanski hrišćani pojavljuju na sceni bogumilskoga 
učenja. Bogumili su progonjeni preko Makedonije i Kosova, dolaze u Sandžak, odakle ih 
docnije Nemanjići zajedno sa sandžačkim kristijanima protjeruju u unutrašnjost Bosne. 
Muamer Zukorlić, Drevna Bosna, Matica bošnjačka, Novi Pazar 2016, str. 108, 115. Dalje: 
Dimitri Obolesky, Bogumili, Knjiga 5, Zagreb 2008.

47 Za prevoz stećaka od kamenoloma do nekropole korišteni su posebno napravljeni drveni 
plazovi, sa konjskim i volovskim zapregama, a kad je bio vrlo težak spomenik, pristupalo 
se i guranju preko hrastovih oblica. Dalje: Šefik Bešlagić, Stećci - kultura i umjetnost., str. 
459.

48 Klesari i pisari su majstori stećaka, i jedni i drugi su dobrim dijelom umjetnici, domaći ljudi 
koji pripadaju istom vremenskom razdoblju. Neki klesari su bili sposobni da rade i natpise, 
poput kovača Grubača, a i neki pisari su se uspješno bavili i klesanjem oblika i ukrasa, 
kakav je, npr., bio dijak Vukadin, iz Peljava kod Lopara. Njihova majstorska imena se u 
sačuvanim natpisima stećaka javljaju ukupno 113 puta (klesari 45, a pisari 68 puta, od čega 
neki po nekoliko puta). Prema lokalitetima natpisa, ovi su majstori (ako ih posmatramo 
zajedno) pretežno iz Hercegovine, i to iz područja istočno od Neretve (72), a ostalih ima 
najviše iz Bosne, i to iz njenih istočnih krajeva (38). Primorje sa zaleđem i Crna Gora imaju 
samo po jednoga, a Srbija nema ni jednoga majstora koji je zabilježio svoje ime. Dalje: 
Šefik Bešlagić, Stećci-kultura i umjetnost..., str. 482

49 Muamer Zukorlić, Drevna Bosna..., str. 364-372. Stećci su postavljeni iznad grobnog 
mjesta umrlog u pravcu zapad-istok s položajem nogu na istočnoj strani. Ređani su jedan 
pored drugog u nizovima okrenutim pravcu sjever-jug u obliku kružnog isječka. Ti nizovi 
stećaka proizvodili su nekropole koje su najčešće na skrovitim, uzdignutim i uopšte teško 
pristupačnim mjestima.
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va, posebno onih na selu, ne možemo mnogo doznati o stećcima zato što se, 
zbog čestih migracija, narodno predanje gotovo sasvim izgubilo. Ipak se u 
nekim krajevima čuju razne priče. Česta je, na primjer, priča vezana za na-
ziv grčka groblja. Kaže se da su nekada u ovim krajevima živjeli Grci i da ih 
je zadesila žestoka zima, sa velikim snijegom, koja je neprestano trajala se-
dam godina. U toj priči se dalje kaže da Grci nijesu više mogli izdržati zimu, 
pa su se nekuda odselili.50 

Uglavnom su pomenuti nadgrobni spomenici nicali pored nekog reli-
gijskog objekta ili obrednog hrama, a nekada pored obnovljene bogomolje, 
pri čemu treba imati u vidu da oni koji su najčešće podizali stećke – bogu-
mili, nijesu priznavali crkve, niti crkvišta. Za razliku od hrišćana, bogumi-
li su imali svoje vjerske objekte pod nazivom hiža i koristili su ih kao stam-
beni prostor i kao prostor za vjerske obrede. Te hiže se pojavljuju na područ-
ju Sandžaka, u selu Paljevo kod Tutina, i u Bihoru. Bihorska regija je puna 
lokaliteta sa tragovima objekata građenih za obredne i svjetovne svrhe, koji 
su, od onih koji su kasnije naseljavali iste lokalitete, prisvajani, prepravlja-
ni, pripodobljavani i prenamijenjeni za svoje potrebe. Jedan od primjera koji 
nam pokazuje da je bogumilsko svetilište hiža pretvoreno u hrišćanski hram 
je primjer Petrove crkve kod Novoga Pazara, koja je od hiže pretvorena u ka-
tedralu, a kasnije u pravoslavnu crkvu.51 Slično tome, u selu Azane kod Pet-
njice podignuta je crkva na temeljima crkvine. Međutim, pored te crkve mo-
žemo vidjeti jedan stećak u obliku sanduka52 (Fig. 1) koji ima natpis i ugra-
đen je u temelje crkve. Prije svega, potrebno je reći da je natpis na stećku pi-
san starom bosanskom ćirilicom, odnosno bosančicom, kako to pismo neki 
nazivaju.53 Dakle, drugi primjer je ležeća ploča54 (Fig. 3, 4, 5) koja ima ukras 
polufigure (Fig. H) čovjeka sa građevinskim alatom, što ukazuje na simbo-
50 Šefik Bešlagić, Stećci-kultura i umjetnost.., str. 33.
51 Muamer Zukorlić, Drevna Bosna..., str. 319-322.
52 Drugi osnovni oblik ležećih stećaka je sanduk. Taj naziv nije najsretnije odabran, prije 

svega zato što nije naša riječ, a onda i zbog toga što nije sasvim adekvatna, jer je sanduk 
šupalj a i zatvara se poklopcem, a stećak - sanduk je homogen, monolitan kamen. To je 
najčešće korišten oblik u klesanju stećaka. Sanduk je najčešće klesan kao četvorostrana 
prizma, upravo kao pravougli paralelopiped, kao i ploča, čija je visina veća od 30 cm. 
Mislim da se razvio iz ploče. Ima mnogo vrsta i podvrsta. Ako mu je visina ·iznad 80 cm, 
može se smatrati visokim sandukom. S obzirom na to da su amorfni stećci u obliku ploča 
ili sanduka a i svojim dimenzijama su najbliži tim oblicima. Neki su u stojećem obliku, oni 
su se postavljali i prije stećaka. Dalje: Šefik Bešlagić, Stećci-kultura i umjetnost..., str. 84. 
Vidi isto: Šefik Bešlagić, Leksikon Stećaka..., str. 75.

53 Šefik Bešlagić, Stećci-kultura i umjetnost..., str. 423.
54 Jedan od osnovnih i često korištenih oblika ležećih stećaka je ploča. Pravilno i dobro 

klesana ploča redovno je u obliku četvorostrane prizme, zapravo u obliku pravouglog 
paralelopipeda. Dužine i širine su im različite, već prema tome da li se radi o srednjoj, 
velikoj ili maloj ploči. Najčešće su dugačke od 150 do 200 cm, a široke 70 do 100 cm. 
Dalje: Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i umjetnost..., str. 80-81.
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liku zanimanja (Fig. E). Tu smo nalazili dosta krstača koje nemaju nikakav 
natpis ili ukras, što ukazuje na mogućnost da je oko te crkve bila nekropola 
stećaka. Međutim, to se ne može dokazati bez dubljih arheoloških istraživa-
nja na tom lokalitetu.

Tokom istraživanja na groblju Dublje kod Goduše, pronašli smo kr-
staču koja vjerovatno pripada gomili spomenika koji svojom ornamentikom 
podsjećaju na stećke. Samo je pretpostavka da je naš pronađeni krst (Fig. 
6) stećak, jer je izlomljen, a potom - nema nikakav natpis i ukras kao na na-
vedenim crtežima (Fig. 7). Na tim crtežima možemo vidjeti ukras na četvr-
tastoj nadgrobnoj ploči koji liči na motiv zvijezde (Fig. A) ili rozete (Fig. 
D). Ti motivi se često miješaju, kako piše Bešlagić. U mnogo slučajeva zai-
sta bi bilo vrlo teško dijeliti motiv zvijezde na zvijezdu i na rozetu. Ali, bez 
obzira na to što su zvijezda i rozeta po svojim formalnim i uopšte likovnim 
svojstvima gotovo iste, one se po sadržaju i značenjima veoma razlikuju, 
imaju različite karaktere. Rozeta spada u grupu biljnih predstava, a zvijezda 
među reljefne motive. Zvijezda se javlja u nekoliko varijanti. Najjednostav-
niji njen oblik je sa četiri zašiljena kraka, javlja se i sa pet ili više, ali naj-
češće sa šest i osam krakova. U nekim slučajevima su krakovi zvijezda na-
značeni i dvostrukim linijama. Kod nekih zvijezda se krakovi nešto povija-
ju, pretvarajući se tako u virovite rozete, koje se obično smatraju predsta-
vama sunca. U više slučajeva zvijezde su okružene vijencima, koji su neka-
da tordirani. Postoje i zvijezde koje imaju dodatke u vidu kružnica, uglova 
i lukova, pa bi se mogle smatrati stilizovanim oblicima.55 Za razliku od zvi-
jezde, koja ima šiljaste krakove, najčešće u obliku rombova, rozeta je cvijet 
sa jednakim zaobljenim laticama i često sa naznačenim centrom, odnosno 
centralnim dijelom u vidu tačke, kružića ili kružnog vjenčića. I ovaj motiv 
ima više varijanti. Najjednostavniji oblik je sa četiri latice, ali se javljaju i 
rozete sa pet i više, najčešće sa šest i osam latica. Mnoge su rozete okruže-
ne vijencem, koji je nekada tordiran. Zanimljive su rozete okružene vijenci-
ma kod kojih su latice naznačene linijama, kao radijusima kruga, koje sliče 
točkovima, zbog čega su ih neki istraživači i nazvali točkovima.56 Ovi pla-
stično klesani ornamenti se viđaju u Goduši, ali ostaje neizvjesnost jer ih ni-
smo mogli pronaći. 

U Ličinama kod Korita postoji jedna nadgrobna ploča koja liči na 
amorfni stećak na kojem stoji ljudska polufigura, sa spojenim krstom i polu-
mjesecom (Fig. 8, 9, 10). Dva nadgrobna spomenika smo evidentirali u zase-
oku Biokovac kod Graba. Jedan je sa polumjesecom a drugi sa uklesanim kr-
stom (Fig. 16, 17, 18, 19). Treba pomenuti i polufigure (Fig. H) i motive ruku 
(Fig. G). Na stećcima, kako u Azanama tako i u Ličinama, našli smo polufi-
55 Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i umjetnost.., str. 168.
56 Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i umjetnost..., str. 209-210.
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guru. Na stećcima u Azanama polufigura je prikazana sa simbolima zanima-
nja, građevinskim alatom, a na stećcima u Ličinama - ruke su savijenih laka-
ta do grudi i otvorenih šaka. 

Motiv ruke je čest na stećcima. To je predstava osamljene ruke u tri 
vida: kao otvorena šaka do članka, sa prstima, zatim kao ruka do lakta, ili do 
blizu lakta, a onda i kao ruka do ramena, obično savijena u laktu. Nekada je 
ovaj motiv potpuno osamljen, često je u blizini polumjeseca, krsta, rozete, 
ili nekog drugog motiva, ali ga najčešće susrijećemo u grupi sa mačem, šti-
tom sa mačem, ili sa kopljem, a ponekad i sa lukom, ili buzdovanom. Nekada 
je predstava ruke u neposrednoj blizini oružja, obično tako da prsti dodiruju 
oružje, a mnogo češće ruka drži oružje. Najviše je primjera sa motivom ruke 
koja drži mač. U nekoliko slučajeva ruka drži neki drugi predmet, npr. štap, 
ili klesarsko dlijeto. Kod motiva osamljene ruke, pogotovo motiva šake, pr-
sti su često nesrazmjerni - uveličani i prilično rastavljeni. U nekim slučaje-
vima se uočava oklop na ruci, a moguće je da je klesar u nekim slučajevima 
umjesto ruke prikazao samo pancir-rukavice.

Ruka na stećcima, dakle, po svom mjestu i funkciji, nadomješta čitavu 
ljudsku figuru, zbog čega smo je uvrstili u ovu vrstu motiva.57 S druge stra-
ne, u Ličinama postoji krst spojen sa polumjesecom i to se često može vidjeti 
na stećcima. Nekada je uklesano samo, kao u Biokovcu na nadgrobnoj ploči. 
Polumjesec ima samo jedan osnovni oblik - kao luk, kao rog. Položaj mu je 
različit - najčešće je vršcima okrenut prema gore, često su mu vršci okrenu-
ti prema dolje, a ponekad zauzima i kos položaj. Uvijek je plastičan. Postoji 
nekoliko varijanti polumjeseca. Ponekad polumjesec ima jednu srednju crtu, 
zbog čega izgleda kao da je dvostruk. Ovaj motiv nalazimo na svim osnov-
nim oblicima stećaka. Obično zauzima istaknuto mjesto na spomeniku. Tako 
se na sljemenjacima redovno javlja ili u centru zabata ili na krovnim ploha-
ma. Nekada je sam, ali je često u zajednici sa rozetom i krstom. Ponekad se 
na istom spomeniku javljaju po dva, pa i po tri ili četiri polumjeseca.58 Ukle-
sane krstove (Fig. C) imamo na našim nadgrobnim stećcima pronađenim u 
Goduši, Ličinama, Biokovcu i u Ladnićima. Motiv krsta na stećcima je veo-
ma široko rasprostranjen. Ima ga na svim područjima i na svim vrstama obli-
ka stećaka. Javlja se kao samostalan motiv, ali još češće je predstavljen za-
jedno sa polumjesecom, zvijezdom ili suncem. Ponekad ga nalazimo i udru-
ženog sa nekim od drugih motiva, ali veoma rijetko na štitu. Ponekad se na-
laze dva, pa i tri krsta na jednom spomeniku. Nejednako je klesan. Obično je 
plastičan, ali postoji i znatan broj urezanih u kamenu. Najljepše su rađeni sti-
lizovani krstovi, koji djeluju kao pravi ukrasi.59

57 Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i umjetnost..., str. 290.
58 Šefik Bešlagić, Isto, str. 164.
59 Šefik Bešlagić, Isto, str. 178.



166 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

U Voljavcu kod crkve Svete Bogorodice postoji jedan sanduk sa ukra-
som mača (Fig. 12, 13). Mač (Fig. F) je služio za sječenje u napadu sa ma-
njih odstojanja. Koristili su se njime pješaci, ali još više konjanici, nekada u 
viteškim igrama, ali još češće u pravim ratnim sukobima. Mač na stećcima 
je redovno dugačak, prav, sa krsnicom i drškom koji se završava kao krug. 
Ponekad je krsnica nešto izvijena ili prema dolje malo nakošena ili povijena. 
Obično je držak relativno dugačak da se mač može prihvatiti objema ruka-
ma, što znači da se radi o dvoručcu - relativno kasnijem, gotičkom tipu mača. 
U nekoliko slučajeva završni dio drška je isklesan u vidu kružnog vjenčića. 
Najčešće je mač predstavljen sam, nekada je uz mač prikazana i ruka, a ima i 
slučajeva gdje je isklesana ljudska figura sa mačem u jednoj ruci.60

Svi ovi nadgrobni spomenici koji su pronađeni na bjelopoljsko - bi-
horskom području imaju neke motive koji su prepoznatljivi i na drugim steć-
cima u našem regionu. Pomenuti motivi su samo mali dio koji je sačuvan 
u našoj kulturno-umjetničkoj baštini. Sigurno je da su za ovaj rad urađena 
istraživanja ograničenog obima. No, namjera nam je bila skrenuti pažnju na 
nedovoljno ili nikako obrađen bogat fond stećaka u bjelopoljsko-bihorskom 
kraju. Najkorisnije smjernice sam imao u radovima istaknutog stručnjaka i 
jednog od pionira stećkologije, Šefika Bešlagića, a najveći motiv mi je bio 
osjećaj da već poznata mapa rasprostranjenosti stećaka po Bosni i Hercego-
vini neminovno mora biti povezana sa grobnim mjestima i crkvištima u mje-
stima poput Bijelog Polja, Petnjice, Plava itd. Nažalost, pored utonulih steća-
ka, velike prepreke u istraživanjima su navike naših predaka da velike kame-
ne nadgrobne ploče uzidaju u temelje kuća ili druge objekte, pri čemu stećci 
nisu samo pomjerani sa svojih mjesta nego i oštećivani i lomljeni. 

U prilogu ovog rada nalaze se prikazi, fotografije i crteži kao ilustraci-
ja nekih zajedničkih i tipičnih oblika stećaka i ukrasa na njima.

PRILOZI

Fig. A: motiv zvijezde (Š. Bešlagić, 
1982, str. 176). 

60 Šefik Bešlagić, Stećci – kultura i umjetnost..., str. 222-223.

Fig. B: motiv polumjeseca (Š. 
Bešlagić, 1982. str 176).
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Fig. C: motiv krsta (Š. Bešlagić, 1982, str. 191-193).

Fig. F: simboli mačeva (Š. Bešlagić, 1982,str. 223).

Fig: D: motiv rozete (Š. Bešlagić, 
1982, str. 216). 

Fig: E: simboli zanimanja 
(Š. Bešlagić, 1982,str.243).
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Fig. G: motivi ruku (Š. Bešlagić, 1982, str 293).

Fig. H: ljudska polufigura (Š. Bešlagić, 1982, str. 299).

Fig. 1: Kamena ploča u Azanama kod Petnjice (fotografisano19. 12. 2019)

Fig. 2: Prepis nadgrobne ploče sa Azana (M. Lutovac, 1967, sl. 22)
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Fig. 6: Krst pronađen na groblju u Dublju kod Goduše 
(fotografisano 19. 12. 2019)

Fig. 4: Nadgrobna ploča 
u Azanama (fotografija 

Aleksandra Ivezić)

Fig. 3: Crtež nadgrobne 
ploče u Azanama po 
Lutovcu (M. Lutovac, 

1967, str. 75)

Fig. 5: U gornjem dijelu 
se vidi fotografisani lik 
koji drži građevinski 

alat. A donja je crtana 
(rad umjetnika Luke 

Joksimovića, JU Muzej 
Bijelo Polje)
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Fig. 7: Nadgrobni spomenici na groblju u Dublju (M. Lutovac, 1967, str.100)

Fig. 8: Spomenik pronađen na latinskom groblju kod Ličina u Koritima 
(fotografisano 10. 9. 2020)
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Fig. 11: Nadgrobni spo-
menik u Ladnićima kod 

Godijeva po Lutovcu (M. 
Lutovac, 1967, str.103)

Fig. 9: Nadgrobna 
ploča na starom 

groblju u Ličinama kod 
Korita (M. Lutovac, 

1967, str. 162)

Fig. 10: Crtež spome-
nika pronađenog u 
Ličinama kod Korita 

(Luka Joksimović, JU 
Muzej Bijelo Polje)

Fig. 13: Crtež spomenika u Voljavcu 
kod crkve (Luka Joksimović, JU 

Muzej Bijelo Polje)

Fig. 12: Ukrašeni sanduk u Volja-
vcu kod crkve Svete Bogorodice 

Bistričke (15. 9. 2020)
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Fig. 14: Primjerak iz kuće 
Čovića u Babaićima 

(fotografisano 21. 9. 2020)

Fig. 15: Kameni spomenik iz groblja crkve 
Vranštice kod Muslića (21. 9. 2020)

Fig. 17: Spomenik u 
zaseoku Biokovac 

(21. 9. 2020)

Fig. 18: Polumjesec sa 
spomenika 

Fig. 19: Krst sa 
spomenika

Fig. 16: Spomenik u 
zaseoku Biokovac (foto-
grafisano 21. 9. 2020)
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Fig. 20: Nadgrobni spomenici na Belakosi u Orahovo kod Petnjice 
(31. 10. 2020)
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Azane 1 1 8? - 10 - - - - 1 1 2 1

Orahovo - - - - - - - - - - - - -

Tucanje - - - - - - - - - - - - -

Oblici Stećaka Ukrasi Stećaka

61 Tabela prikazuje samo stećke koji su vidljivi nad zemljom. Ostale smo gore u nekropole 
ubrajali..
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Goduša - - 1 - 1 - - - - - - - -

Korita - - - 20 20 1 1 - - 1 - 2 -

Godijevo - - - - - - - - - - - - -

Voljavac 23 - - - 23 - - - 1 - - 1 -

Babaići - - - - - - - - - - - - -

Grab 2 - - - 2 1 1 - - - - 2 -

Muslići - - - - - - - - - - - - -

Svega: 26 1 9 20 56 2 2 - 1 2 1 7 1
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Burhan ČELEBIĆ

ABOUT BIJELO POLJE (BIHOR) STEĆCI - TOMBSTONES AS A PART 
OF UNEXPLORED CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE

Summary

The Bogumils (Bosnian Christians or Bosnians) marked the graves with large, 
mostly worked stone rocks, which were made of various types of stone available to 
medieval man in Bosnia and other neighboring countries; most often from limestone, 
but due to its lack also from serpentine, shale, tufa, miljevina, conglomerate or 
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granite. The necropolises of the stećak tombstones were mostly located near the 
Maidan, because due to their size, it was almost impossible to transport them far. The 
stećak tombstones weighed from a few to thirty tons or more. The dimensions varied 
according to the shape of the stećak tombstones. In addition to the forms on the stećak 
tombstones, artistic expressions and contents have been developed. Therefore, some 
stećak tombstones have written messages that were carved and made by medieval 
stonemasons or masters.In the Bijelo Polje region, we can see a cemetery in almost 
every village with monuments that have similarities with stećak tombstones, and are 
recognizable to the people with different names. The most common folk name for 
the stećak is a Greek tomb or Greek monument, and for entire necropolises Greek 
cemeteries. Other names are Roman, Latin, Kaur and Jewish cemeteries. From the 
broad strata of the people, especially those in the countryside, we cannot learn much 
about the stećak tombstones for the fact that, due to frequent migrations, the folklore 
was almost completely lost. However, various stories are heard in some areas. There 
is a common story, for example, related to the name of the Greek cemetery. It is 
said that the Greeks once lived in this area and that they were hit by a severe winter, 
with heavy snow, which lasted continuously for seven years. The story goes on to 
say that the Greeks could no longer endure the winter, which is why they moved 
somewhere. These stories can be classified into several other mythical forms, so that 
these traditions have always been and will be present in the people - both today and 
in the future.
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ABSTRACT: By the decisions of the Berlin Congress in 1878, Austra-
Hungary occupied Bosnia and Herzegovina, although it was still the territo-
ry of the Ottoman Empire. The entry of the Austrian military and civilian au-
thorities into Bosnia and Herzegovina was the first step of the German pen-
etration to the east. From 1878, Vienna had carefully been preparing the an-
nexation and the the right moment for it was 1908. Defeated in the war with 
Japan, and shaken by the revolution in 1905,Russia was unable to react. The 
annexation, carried out by Vienna, caused dissatisfaction in Cetinje and Bel-
grade. Serbia and Montenegro were ready to get into war for their rights. 
For the above-mentioned reasons, Russia was not ready for war, so Serbia 
and Montenegro had to withdraw, failing to receive even territorial compen-
sation for the loss of Bosnia and Herzegovina.

KEY WORDS: Annexation crisis, Serbian issue, Bosnia and Herzego-
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Evropa prije Aneksione krize 1908–1909.

Aneksiona kriza 1908–1909. godine bila je jedna od političkih kriza 
početkom dvadesetog vijeka koje su uzdrmale evropski kontinent. Na pre-
lazu iz 19. u 20. vijek blokovska podijeljenost u svijetu bila je očiglednija 
nego ikad. Sve do kraja 19. vijeka Velika Britanija, kao vodeća kolonijalna 
sila u svijetu, vodi politiku izolovanu od ostatka Evrope. Sve agresivnija po-
litika Njemačkog carstva natjeraće London da promijeni stav. Rajh, svjestan 
svoje ekonomske i vojne moći, otvoreno traži novu preraspodjelu kolonija. 
Već 1879. godine Berlin i Beč stvaraju politički savez kome će 1882. pristu-
piti Italija, a 1883. godine i Rumunija, što je ujedno označilo stvaranje save-
za Centralnih sila. Ako su u Berlinu i Beču željeli novu preraspodjelu kolo-
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nija, u Londonu i Parizu bili su odlučni da tako nešto ne dopuste, pa su Veli-
ka Britanija i Francuska sklopile politički savez 1904. godine.1

Sa druge strane, Rusija je poslije Berlinskog kongresa 1878. potisnuta 
sa Balkana, pa se posvetila dalekoistočnoj politici. Na krajnjem istoku Azi-
je, Petrograd se suočavao sa novim poteškoćama. Japan se postepeno uklju-
čivao u imperijalističku trku, odlučnom vojnom akcijom od Kine je oduzeo 
Koreju i okrenuo se ka Mandžuriji, gdje se sukobio sa Rusijom. Prije ru-
sko-japanskog rata, Velika Britanija i Japan potpisuju sporazum o pomor-
skoj saradnji.2 Ruske trupe doživljavale su poraz za porazom, a u ruke Japa-
naca pada i luka Port Artur. Pokušaj ruske Baltičke flote da popravi stanje na 
frontu završeno je neuspjehom. Njenom porazu doprinijela je britanska rat-
na mornarica blokirajući kraći pomorski put, pa je ruska flota na mjesto bit-
ke došla poslije duge i naporne plovidbe. Iscrpljena ruska mornarica je zbog 
toga kod zaliva Cušima pretrpjela težak poraz. Ratni sukob Rusije i Japana 
biće okončan mirom u Portsmautu 5. septembra 1905. godine. Ovim mirov-
nim ugovorom Rusija je priznala Japanu posebne interese u Koreji i obave-
zala se da će povući svoje trupe iz Mandžurije. 

Poraz Rusije u ratu pokušao je da iskoristi njemački car Vilhelm II 
kako bi pridobio Petrograd na svoju stranu. Agresivna politika Rajha bila je 
najavljena još 1888. godine u govoru kancelara Bilova, koji je u Rajstagu re-
kao: „Mi ćemo se na vrhu održati samo onda kada shvatimo da za nas bez 
snage, bez jake vojske i jake flote nema dobrobiti. U narednom stoljeću nje-
mački narod će biti ili čekić ili nakovanj.“3 Ova izjava ostavila je snažan uti-
sak na njemačkog cara, pa je u Tangeru 31. marta 1905. izjavio da je Rajh 
spreman da brani interese Maroka. Njemački kajzer bio je ubijeđen da Fran-
cuska ne može pružiti odlučan otpor bez Rusije, i da Pariz neće dobiti podrš-
ku Londona. Baš u periodu zaoštravanja prilika oko Maroka, na Baltičkom 
moru došlo je do susreta dva cara, Vilhelma II i Nikolaja II. 

Njemački kajzer pokušao je da sklopi sa Rusijom vojni savez, po kome 
bi se obje zemlje obavezale na pomoć u slučaju rata. Ovim savezom Rusija je 
trebalo da podrži njemačku akciju u Maroku.4 Ipak, do sporazuma nije doš-
lo, a Marokanska kriza dobila je epilog 7. aprila 1906. u Algesirsu. Na ovoj 
konferenciji potvrđen je sultanov suverenitet u Maroku, a sve zemlje dobija-
ju jednaka prava u trgovini sa Marokom. Policijska uprava na ovom područ-
ju pripala je francuskim i španskim trupama. 

1 Чедомир Попов, Грађанска Европа 1871-1914, Друштвена и политичка историја 
Европе, књ. 3, Београд, 2010, 273.

2 Isto, 276.
3 Ненад Миленовић, „Чекић или наковањ“, Немачка после прве мароканске кризе 1905-

1906, Историјски часопис, LIII, Београд, 2006, 263.
4 Isto, 281. 
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Prva marokanska kriza bila je veoma važna i za Austrougarsku, 1905. 
godina označila je posljednji pokušaj dinastije Habzburga da povrati svoju 
nezavisnost.5 Ovaj pokušaj nije uspio, pa je od kraja 1905. austrougarska po-
litika kreirana u Berlinu, umjesto u Beču. Evropa je iz krize 1905-1906. izaš-
la podijeljena na dva bloka, koji još uvijek nijesu bili čvrsti - Italija se sve 
više udaljavala od Centralnih sila. Ni savez Francuske i Rusije nije bio stabi-
lan i prolazio je kroz niz poteškoća, a odnosi Petrograda i Londona bili su još 
uvijek hladni. Agresivna politika njemačkog carstva nakon prve marokanske 
krize6 natjeraće ruskog i britanskog ministra inostranih poslova da sjednu za 
pregovarački sto. Tako su Grej i Izvoljski potpisali ugovor o sređivanju od-
nosa u Aziji, ovaj ugovor imao je svakako veliki značaj jer se 1907. godina 
uzima kao godina formiranja Trojne antante. 

Dok su Velika Britanija, Francuska i Rusija težile da sačuvaju posto-
jeće stanje, a Njemačka da se domogne novih kolonija, Dvojna monarhija je 
svoju kolonijalnu politiku sprovodila usred Evrope, tj. u Bosni i Hercegovi-
ni. Ulazak austrijskih trupa u Bosnu i Hercegovinu 1878. godine označiće 
početnu fazu austrijske infiltracije na Balkanu. Habzburška monarhija u no-
vim provincijama morala je da se suoči sa pobunom muslimanskog, ali dije-
lom i sa pobunom srpskog stanovništva. Islamsko stanovništvo teško se mi-
rilo sa novom hrišćanskom upravom, dok Srbi nijesu željeli očuvanje starog 
socijalog sistema. Vlasti u Beču nijesu zapravo ni željele da mijenjaju soci-
jalno stanje, već da postojeću situaciju što bolje iskoriste.7

Očuvanje starog socijalnog sistema bio je veliki problem za Bosnu i 
Hercegovinu jer su najveći dio seoskog stanovištva činili kmetovi, 38,25%, 
veleposjednici 2,13%, slobodni seljaci 33,45% i polukmetovi 11,26%. Važno 
je napomenuti da su kmetovi i dalje plaćali begovima 1/3, a državi 1/10 od 
prinosa sa zemlje, 1/10 se za razliku od turskog perioda naplaćivala u novcu.8

Nova vlast u Bosni i Hercegovini težila je da promijeni i strukturu 
stanovništva stvaranjem njemačkih kolonija. Prvo njemačko naselje-koloni-
ja u Bosni stvoreno je nakon 1879. godine, u dolini Vrbasa. Do 1904. godi-
ne stvorene su mreže naselja do dvadeset sela i smatra se da je u njima živje-
lo 230.000 katolika. Ova naselja podizana su na onim mjestima gdje su Srbi 
bili etnička većina.9 Broj katolika je zbog naseljavanja u periodu 1879-1910. 
5 Ален Тејлор, Хабзбуршка монархија 1809-1918, Историја Аустријске царевине и 

Аустроугарске, Београд, 2001, 231. 
6 Vidjeti opširnije, Н. Миленовић, нав. чланак, 263-297. 
7 Ivan Božić, Sima Ćirković, Milorad Ekmečić, Vladimir Dedijer, Istorija Jugoslavije, 

Beograd, 1972, 324-325. 
8 Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српски проблем (електронско издање) 

Београд, 1908,40.
9 Милорад Екмечић, Балкансака политика Аустро-Угарске после Берлинског конгреса, 

Зборник Матице Српске за историју, 75-76, Нови Сад, 2007,146-147. 
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narastao sa 18,08% na 22,87%. Dok je broj muslimana bilježio pad zbog ise-
ljavanja sa 38,73% na 32,25%, pravoslavci su bilježili porast sa 42,88% na 
43,49%.10

Iako šarenoliko, stanovništvo Bosne i Hercegovine znalo je da se uje-
dini. Tako je 1882. po objavi obavezne vojne službe izbio ustanak pravo-
slavaca i muslimana u Hercegovini. Ustanak je bio brzo ugušen, pa je nova 
uprava u Bosni i Hercegovini sa Benjaminom Kalajem (1882-1903) na čelu 
pokušala da riješi nacionalno pitanje. Kalaj se vodio mišlju da stvori novu 
bosansku narodnost, a jezik u Bosni i Hercegovini nazove zemaljskim.11 Oba 
pokušaja pala su u vodu, iako su u početku naišla na podršku kod jednog di-
jela stanovništva. Ovaj plan bio je pažljivo osmišljen i trebalo je da slomi 
srpsku nacionalnu svijest, kao i da spriječi zbližavanje tri naroda oko jugo-
slovenske ideje. Režim Benjamina Kalaja nije imao mnogo uspjeha, a nakon 
njegove smrti 1903. godine nacionalno vrenje u Bosni i Hercegovini bilo je 
veće nego ikad. 

Mada je austrijska uprava u Bosni predstavljana kao stabilna i pra-
vedna, a njihova misija kao civilizacijska, stanje je bilo sasvim drugačije. 
Poređenja radi treba navesti sljedeće podatke: po popisu iz 1906. godine, 
u Bosni i Hercegovini ima svega 253 državne osnovne škole, od toga 70 
škola izdržavaju crkvene pravoslavne opštine, a 31 crkvene katoličke op-
štine. Sa druge strane Drine, u Srbiji koja je po površini manja, a po bro-
ju stanovnika veća, ima 1.272 osnovne škole. Samo u četiri okruga koje je 
Srbija dobila 1878. godine ima 227 osnovnih škola, skoro isto kao u Bo-
sni i Hercegovini koja je pet puta veća od ovih okruga.12 Kraljevina Srbi-
ja imala je 2.375 učitelja, Bosna i Hercegovina svega 810, od ovog bro-
ja učitelja, više od 200 plaćaju crkvene opštine. Vlada Srbije za školu iz-
dvaja 4.577.110 dinara, a u Bosni Hercegovini se za iste potrebe izdvaja 
1.264.540 kruna, Srbija ima 20 gimnazija dok na drugoj strani Drine posto-
je svega tri gimnazije.13

Da je austrijska vlast na Bosnu i Hercegovinu gledala kao na koloniju 
svjedoči niz činjenica. Svake godine iz ovih pokrajina Dunavska monarhi-
ja je izvozila desetine miliona kruna drva i drvne građe, a 1907. godine izve-
zeno je drvne građe u vrijednosti 28 miliona kruna. Pored šumskog bogat-
stva, eksploatisani su i rudnici, a lokalno stanovništvo se ne zapošljava već 
se dovode radnici sa strane. Najveći napredak austrijska vlast u Bosni i Her-
cegovini bilježi u izgradnji željeznice. Od turske uprave nova vlast je nasli-
jedila 104 km pruge normalnog kolosijeka. Po izvještaju iz 1906. godine, za 
10 Ivan Božić i dr., nav. djelo 325. 
11 Isto, 326. 
12 Ј. Цвијић, nav. djelo, 36-37.
13 Istо, 37.
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30 godina okupaciona vlast sagradila je u Bosni i Hercegovini 1.232 km že-
ljeznice uskog kolosijeka, kao i željeznicu uskog kolosjeka do Srbije duži-
ne 166 km.14

Izgradnja željeznice imala je za cilj da olakša Beču prodor preko Bal-
kana ka Solunu, a ne, kako je to često predstavljano, da olakša život stanov-
nika u Bosni i Hercegovini. Neuspjevši da riješi ni jedno od gorućih pitanja 
u ovim pokrajinama, Austrougarska se odlučila na aneksiju ovih oblasti. Za 
ovaj poduhvat trebalo je izabrati povoljan trenutak, u kome bi se i velike sile 
i Srbija dovele pred svršen čin.

Beč objavljuje aneksiju 1908.

Aneksija Bosne i Hercegovine bila je pažljivo pripremana politička 
akcija, koja svoje korijene ima u 19. vijeku. Naime, ideja o prodoru na istok 
formirana je 80-ih godina 19. vijeka u njemačkim i austrijskim političkim 
krugovima. Prodor na istok tj. „Drang nach Osten“ trebalo je ostvariti spro-
vođenjem aneksija, stvaranjem sistema podređenih država i uspostavljanjem 
interesnih sfera. Predstavnici ideje „Drang nach Osten“ bili su nosioci vla-
sti, birokratija, industrijski i trgovački krugovi, grupe inteligencije koji su svi 
zajedno u političkom životu najvećim dijelom pripadali klasičnoj desnici.15 
Ovaj poduhvat trebalo je izvesti prije svega na štetu slovenskih naroda, a slo-
venska teritorija trebalo je da predstavlja pomoćni privredni prostor njemač-
kog Rajha. Beč je već duže želio da ostvari pomenuti plan, ali je morao da 
vodi računa ne samo o stavu Rusije, Velike Britanije i Francuske, već i onih 
zemalja sa kojima je bio u savezu. Treba napomenuti da odnosi Dvojne mo-
narhije i Italije nijesu bili dobri, pa je Beč morao da vodi pažljivu politiku 
na Balkanu koja neće štetiti interesima Rima, obavezavši se još ugovorom iz 
1887. godine sa Italijom da će čuvati status quo na Balkanu. 

Godine 1906. austrijska ekspanzivna politika dobila je svoj konačan 
oblik, tada dolazi do smjene starog rukovodstva, a na čelna mjesta u državi 
došli su novi ljudi. Predsjednik austrijske vlade postao je Vladimir fon Bek, 
ministar spoljnih poslova, baron Leksa fon Erental, a ministar vojni, Franc 
fon Šenajh. Došlo je i do promjena u vojnom vrhu, pa je za načelnika gene-
ralštaba imenovan general Franc Konrad fon Hecendorf.16 Koliko su bitne 
ove promjene za spoljnu politiku Habzburške monarhije svjedoči i činjenica 
da je general Hecendorf već aprila 1907. godine predlagao preventivni rat sa 
Italijom, a baron Erental je sa druge strane tvrdio da do rata mora doći u na-
14 Istо, 41.
15 Андреј Митровић, Продор на Балкан, Србија у плановима Аустро-Угарске и Немачке 

1908-1918, Београд, 2011, 11.
16 Isto, 85.
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rednih pet do deset godina.17 Činjenici da novo austrijsko rukovodstvo nije 
sjedilo skrštenih ruku svjedoči i podatak da su u Ministarstvu spoljnih po-
slova nastala tri tajna memoranduma. Tvorac ovih memoranduma bio je sam 
Erental. On je u ovim spisima iznio mišljenje da treba izmijeniti nagodbu sa 
Mađarima iz 1867. godine i izvršiti aneksiju Bosne i Hercegovine. U memo-
randumu dalje stoji da treba riješiti i „jugoslovensko pitanje“ unutar Dunav-
ske monarhije.18 General Hecendorf bio je svakako otvoreniji u svom memo-
randumu. Kao čovjek koji je život posvetio dinastiji Habzburga, smatrao je 
da samo agresivna spoljna politika može da spasi monarhiju od propasti. U 
spisima general Konrad iznosi mišljenje da mora doći do anektiranja oblasti 
misleći na Bosnu i Hercegovinu. Takođe, on smatra da treba Srbiju priklju-
čiti monarhiji uključujući Niš i Rašku. Dalje u tekstu stoji da Crnu Goru tre-
ba dovesti u podvlašćen položaj. Na kraju zaključuje da će ove akcije dove-
sti do rata sa Italijom.19

Pored tajnih spisa, baron Erental se nije libio i da daje zvanična saop-
štenja koja su uzburkavala strasti u Evropi. Januara 1908. baron je izjavio da 
Austrougarska želi da gradi željeznicu kroz Novopazarski sandžak, dodavši 
da bi to ujedno bio i najkraći put za Egipat i Indiju. Protiv ovog plana usta-
le su odmah sile Antante, ali i Italija, smatrajući da je to prvi korak austrij-
ske ekspanzivne politike na istok. Nakon ove izjave austrijskog barona, Ru-
sija je ohrabrila Srbiju da traži od Porte dozvolu za izgradnju željeznice od 
Dunava do Jadranskog mora. Jedna za drugom stizale su ponude o izgrad-
nji željezničke mreže od: Italije, Bugarske i Grčke. Radovi na izgradnji že-
ljeznice otpočeli su proljeća 1908. godine, ali su zbog izbijanja Mladoturske 
revolucije obustavljeni, a Aneksiona kriza i balkanski ratovi stavili su tačku 
na ovu priču.20

Ne uspjevši da izgrade željeznicu, vlasti u Beču nastavile su sa agre-
sivnom politikom prema Srbiji. U Dvojnoj monarhiji razmatrala se ideja da 
se srpska teritorija podijeli sa Bugarskom, kao i da treba raditi na održava-
nju neprijateljstva između Srba i Albanaca.21 Sa ciljem da ohrabri ova razmi-
šljanja, general Hecendorf je 17. aprila 1908. uputio pismo baronu Erenta-
lu, u pismu pored ostalog stoji: „Treba zadati odlučan udarac Srbiji, bez pi-
tanja velikih sila.“ Dalje navodi da udarac Srbiji treba zadati brzo, iznenada 
i sa najvećom odlučnošću.22 Erental je želio da o svojim budućim koracima 
17 Владимир ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, Београд, 

1991, 206; A. Митровић, nav. djelo 86.
18 А. Митровић, nav. djelo, 92.
19 Isto, 97.
20 Историја српског народа, VI-1, Од Берлинског конгреса до уједињења, Београд, 1983, 

164.
21 А. Mitrović, nav. djelo, 100-101.
22 Isto, 102-103. 
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obavijesti svoga sveznika. On je u razgovoru 5. septembra 1908. godine sa-
opštio njemačkom ministru za spoljne poslove Fon Šenu da stanje u Bosni i 
Hercegovini želi da riješi aneksijom.23

Agresivnu akciju iz Beča ohrabriće i izbijanje Mladoturske revolucije. 
Ova revolucija izbila je u julu 1908. godine sa ciljem da se Osmansko car-
stvo modernizuje i uvede u red evropskih država. Revoluciju u Turskoj pred-
vodili su vojni garnizoni u Solunu koji su odnijeli pobjedu. Sultan Abdul Ha-
mid je kapitulirao, dok su mladoturci formirali vladu u Carigradu. Iako do-
čekan sa oduševljenjem, novi mladoturski režim je pokazao sve nedostatke, 
umjesto ustavnosti i demokratije režim je otpočeo obračun sa neturskim sta-
novništvom, uz česte progone, pljačke i ubistva.24

Događaji u Turskoj samo su ubrzali odluku Beča o aneksiji Bosne i 
Hercegovine. Ipak, prije proglašenja aneksije, Austrougarska je željela spo-
razum sa Rusijom. Ministar spoljnih poslova Dvojne monarhije, baron Eren-
tal, pozvao je ruskog kolegu Izvoljskog 16. septembra 1908. na pregovore o 
statusu Bosne i Hercegovine. Očigledno da su u Buhlau vođeni razgovori o 
složenim pitanjima i da ni jedna strana o njima nije dala autentična svjedoče-
nja. Zapravo su obje strane dale svoju verziju pregovora. Poslije duge i žučne 
rasprave, Izvoljski i Erental došli su do dogovora. Austrougarska se obaveza-
la da prije aneksije Bosne i Hercegovine evakuiše Novopazarski sandžak, da 
Srbiji i Crnoj Gori dozvoli širenje u tom pravcu ukoliko dođe do raspada tur-
ske imperije. Erental je pristao da podrži ruske interese na Crnom moru. Ta-
kođe, on je odlučio da podrži proglašenje Bugarske za kraljevinu, i da odobri 
njenu nezavisnost. Baron Erental se odlučno usprotivio tome da Crna Gora 
gradi ratnu luku.25 Nakon ovog sporazuma Petrograd je bio upućen u dalje 
akcije Dvojne monarhije. Ipak, Izvoljski je i dalje razmatrao šta da se čini 
kada aneksija bude proglašena.

Dok je Izvoljski putovao po evropskim prijestonicama, car Franc Jo-
zef proglasio je aneksiju Bosne i Hercegovine, 5. oktobra 1908. godine, pot-
pisujući dokument. U štampi je ova vijest objavljena 6, a u službenim novina-
ma 7. oktobra 1908. godine. Ovaj čin odbile su da prihvate Srbija, Crna Gora 
kao i velike sile, dok je Rajh dao podršku Beču. Car Vilhelm II je u razgovo-
ru sa mladim austrijskim diplomatom Aleksandrom Hojosom izrazio zadovolj-
stvo što je Austrougarska postala vodeća sila na Balkanu. Vilhelm II iskoristio 
je ovu priliku da zaprijeti Beogradu, rekavši: „Srbima je bolje da ćute, da ne bi 
došli u situaciju da ih Austrougarska i Bugarska pošalju do đavola.“26 Važno 

23 Isto, 107-108. 
24 Vidjeti opširnije: Роберт Мантран, Историја Османског царства, Београд, 2002, 696-723. 
25 Nada Tomović, Rusija i srpsko pitanje u aneksionoj krizi u Bosni 1908-1909 godine, 

Podgorica, 2008, 64-65.
26 А. Mitrović, nav. djelo, 114. 
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je napomenuti da je Bugarska iskoristila Mladotursku revoluciju, pa je 5. ok-
tobra 1908. godine proglasila nezavisnost od Osmanskog carstva. Svakako da 
je Sofija još ranije stekla uslove da postane nezavisna država, ali je više nego 
sigurno da je ovaj trenutak izabrala u dogovoru sa Bečom. 

Zaoštravanje krize 1908-1909.

Iako se već duže u diplomatskim krugovima znalo da je aneksija Bo-
sne i Hercegovine bila pitanje časa, njeno proglašenje izazvalo je veliko ne-
godovanje u evropskim prijestonicama. Tako je na dan aneksije Bosne i Her-
cegovine ljutito reagovao i njemački car Vilhelm II, jer nije bio obaviješten 
o koracima Beča. Kancelar Bilov zapisao je da je njemački kajzer bio toliko 
ljut da je umalo tražio povlačenje akta o aneksiji. Odluku Habzburške mo-
narhije kritikovao je i njemački poslanik u Carigradu Maršal. On je sma-
trao da je aneksija Bosne i Hercegovine ponovo otvorila „Istočno pitanje“, u 
času kada je više nego ikada bio potreban mir. Takođe, Maršal je smatrao da 
Erental ovim činom nije riješio velikosrpsko pitanje i da će se sada probudi-
ti i muslimanski pokret. 27

Francuski poslanik u Berlinu Kambon oštro je reagovao na pismo 
Franca Jozefa o aneksiji, izjavivši: „Sada su vladari oni koji prave revoluci-
ju.“ Predsjednik francuske vlade Lemanso izjavio je da akt aneksije ne može 
ostati bez protesta, jer je to povreda ugovorene obaveze i povreda javnog 
morala i da se ovim činom stvara rđav presedan.28 Oštra reagovanja čula su 
se i u Engleskoj29, a najglasniji su bili Edvard Grej i Harding. Engleski kralj 
Edvard VII takođe je burno reagovao na proglas o aneksiji Bosne i Hercego-
vine, on se avgusta 1908. susreo sa austrijskim carem Francem Jozefom, ali 
mu tada nije ništa rečeno o akcijama Beča na Balkanu. Edvard VII je nezado-
voljstvo otvoreno pokazao i prilikom susreta sa grofom Menzdorfom, koga 
je vrlo hladno primio. Čin aneksije osudio je i ruski car Nikolaj II.30

Porta je takođe protestovala protiv aneksije Bosne i Hercegovine, kao 
i protiv nezavisnosti Bugarske. Mladoturski komitet naredio je da se bojko-
tuje roba iz Austrougarske i Bugarske. Ipak, Porta je ubrzo priznala aneksiju 
u zamjenu za sumu od dva i po miliona turskih lira.31

27 V. Ćorović, nav. djelo, 217. 
28 Isto, 218.
29 Politički odnosi Srbije i Velike Britanije, bili su izuzetno loši nakon ubistva bračnog para 

Obrenović 1903. godine. Naime, Velika Britanija je nakon nemilog majskog događaja pre-
kinula diplomatske odnose sa Srbijom. Primjer Britanije slijedila je i Holandija. Opširnija 
vidjeti: Александар Растовић, Велика Британија и Србија 1903-1914, Београд, 2005.

30 V. Ćorović, nav. djelo, 219-220. 
31 Васиљ Поповић, Источно питање, Историски преглед борбе око опстанка Осман-

лијске царевине у Леванту и на Балкану, Београд, 1928. 161.
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 Najveći otpor aneksiji pružiće svakako Srbija i Crna Gora, koje su sa 
pravom smatrale da se ovim činom ugrožavaju njihovi interesi. Ovakvo dr-
žanje Cetinja i Beograda bilo je vrlo opasno kada se uzme u obzir to da je 
Beč dobio podršku iz Berlina da što prije riješi pitanje Srbije u dogovoru sa 
Bugarskom i Rumunijom. Oglasio se i veliki zagovornik rata, general He-
cendorf, koji je u proljeće 1909. predlagao da se Srbija i Crna Gora unište.32

Treba napomenuti i to da su u trenutku proglašenja aneksije odnosi Sr-
bije i Crne Gore bili prilično loši. Razlog tome bila je Bombaška afera. Nai-
me, grupa studenata iz Beograda odlučila je oktobra 1907. godine da nabavi 
bombe i uputi ih u Crnu Goru. Njih je novembra 1907. godine tipograf Ste-
van Rajković predao vlastima na Cetinju i tako otkrio cijelu akciju.33 Loše 
odnose Srbije i Crne Gore iskoristiće Dvojna monarhija pa će u sudskom 
procesu povodom Bombaške afere poturiti Crnoj Gori kao svjedoka svoga 
agenta Đorđa Nastića. Ova akcija Beča imala je za cilj da izazove neprijatelj-
stvo na liniji Cetinje-Beograd. Nastić je bio vrlo kontroverzna ličnost, pri-
mao je bosansku stipendiju, ali je zbog raskalašnog života bio često u finan-
sijskim problemima, tako je poslije pronevjere i jedne krađe postao agent au-
strijske policije.34 Njegovo svjedočenje uticalo je da ionako loši odnosi Srbi-
je i Crne Gore dođu do usijanja, izjavom da iza afere stoje kralj Petar, presto-
lonasljednik Đorđe i organizacija Slovenski jug.35

 Loši odnosi Cetinja i Beograda zabrinuće Petrograd, pa je ruska di-
plomatija otpočela akciju sa ciljem poboljšanja odnosa Crne Gore i Srbije. 
Ipak, politička situacija u Rusiji bila je vrlo zategnuta, od 1905. godine Ru-
ska carevina dobila je parlament tj. Dumu, koja nije imala pravo da vodi ra-
spravu o spoljnoj politici. Nakon izbijanja aneksione krize Duma je otpoče-
la raspravu o događajima na Balkanu i zauzela prilično oštar stav prema tom 
pitanju. Odbijala je konferenciju na kojoj bi se raspravljalo o teritorijalnim 
nadoknadama za Srbiju i Crnu Goru, smatrajući da taj čin vrijeđa rusku di-
plomatiju. Duma je pored ovoga tražila da se pokaže tradicionalna slovenska 
solidarnost sa srpskim narodom i da se zaštite njegovi interesi.36

Dok su članovi Dume uporno podržavali srpske interese i protivili se 
ekspanzivnoj politici Austrougarske, ruska diplomatija bila je riješena da se 
konflikt okonča mirnim putem, sazivanjem konferencije. Izvoljski je svo-
ja razmišljanja iznio u Parizu, ali su Francuska i Engleska bile protiv konfe-
rencije. Pariz i London smatrali su da aneksija Bosne i Hercegovine nije ni-
32 А. Мitrović, нав. дјело, 119-120. 
33 Vidjeti opširnije: Вукић Илинчић, Бомбашка и Васојевићка афера, Никшић, 2012, 19-

30; Новица Ракочевић, Политички односи Црне Горе и Србије 1903-1914, Цетиње, 
1981, 57-74. 

34 V. Ćorović, nav. djelo, 146-147. 
35 Vidjeti opširnije, V. Ilinčić, nav. djelo, 76-101. 
36 N. Tomović, nav. djelo,107. 
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šta promijenila u odnosu snaga velikih sila. Beč je takođe bio protiv konfe-
rencije i smatrao je da se do nje može doći samo ukoliko se aneksija prizna 
kao svršen čin, dok je teritorijalnu nadoknadu za Srbiju smatrao neprihvat-
ljivom.37

Vidjevši da pregovori sa velikim silama neće ići lako, Petrograd je od-
lučio da izmiri Srbiju i Crnu Goru. Ovaj poduhvat nije bio lak jer je Srbi-
ja već povukla svog poslanika sa Cetinja. Upornim pritiskom iz Petrograda 
doći će do susreta Jovana Jovanovića i crnogorskog knjaza na Cetinju. Jo-
vanoviću je stanovništvo Cetinja priredilo srdačan doček. Jovanovića je pri-
mio predsjednik crnogorske vlade Lazar Tomanović, sa kojim je vodio raz-
govore o aneksionoj krizi. Ovo je bio prvi korak ka zbližavanju Beograda i 
Cetinja. Već 16. oktobra u Beograd je upućen brigadir serdar Janko Vuko-
tić. Njemu je u Beogradu priređen veličanstven doček, poslije koga je pri-
mljen kod predsjednika srpske vlade, kao i kod kralja Petra I Karađorđevića. 
Posjeta Beogradu bila je uspješna, a Vukotić je sa Srbijom sklopio i ugovor 
koji su potpisali on i predsjednik srpske vlade Petar Velimirović. U ugovoru 
pored ostalog stoji da aneksija Bosne i Hercegovine šteti interesima srpskog 
naroda, a u tekstu se dalje navodi da odluka o aneksiji usporava dalji razvi-
tak Srbije i Crne Gore. Na kraju sporazuma stoji da su obje zemlje spremne 
da oružjem brane svoje interese, ako to bude bilo potrebno.38

Pored političke elite, u Srbiji i Crnoj Gori veliko nezadovoljstvo pre-
ma činu aneksije Bosne i Hercegovine pokazalo je i javno mnjenje. Javnost u 
Srbiji prvu vijest o aneksiji dobija u Politici od 5. oktobra 1908. godine. Ovaj 
broj objavio je i poziv na miting - odziv je bio ogroman. Ljudi su se sakupi-
li kod spomenika kneza Mihaila, odatle demonstrirali beogradskim ulicama, 
а glavnu riječ na mitingu imao je slavni književnik Branislav Nušić. Na uli-
cama Beograda 6. oktobra bilo je dvadeset hiljada ljudi, a pred italijanskim 
poslanstvom obratio im se Jovan Dučić. Pored književnika na protestima su 
učestvovali i prvaci političkih stranaka, Ljuba Davidović, Ljuba Jovanović, 
Mihailo Đorđević i Voja Marinković.39

Oktobra je u Beogradu došlo do stvaranja organizacije koja je nazvana 
Narodna odbrana. Cilj ove organizacije bio je da se objedine sve nacionalne 
snage za borbu protiv Austrougarske. Za kratko vrijeme u Srbiji je osnovano 
220 mjesnih odbora ove organizacije i upisano više od 2.000 dobrovoljaca.40 
Dobrovoljci su pristizali iz svih krajeva, a osnovan je i Đački streljački odred 

37 V. Ćorović, nav. djelo 250. 
38 Новак Ражнатовић, Руско посредовање у црногорско српским односима од бомбашке 

афере до анексионе кризе, Историјски записи 3-4, Титоград, 1962; N. Rakočević, nav. 
djelo, 82; N. Tomović, nav. djelo, 182-183. 

39 N. Tomović, nav. djelo, 234-235. 
40 Историја српског народа, VI-1, 169. 
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pod obukom srpskih oficira. Među prvim dobrovoljcima upisani su: Brani-
slav Nušić, Jovan Dučić i Vladisav Ribnikar. Protesti protiv aneksije organi-
zovani su širom Srbije, u Užicu, Smederevu i Šapcu. Srbi su protestovali u 
Moskvi, kao i u Carigradu. 

Neslaganje sa činom aneksije Bosne i Hercegovine pokazao je i narod 
u Crnoj Gori. Odmah po proglasu aneksije na Cetinju je održan veliki miting, 
velika grupa građana došla je pred dvor tražeći od knjaza Nikole da ih vodi u 
rat za srpske zemlje i srpsko pravo. Okupljenom narodu knjaz se obratio uz 
poklič: „Živjela Srbija.“41 Knjaz je sa balkona dvora poručio narodu: „Če-
kamo konferenciju velikih sila, pa ako nam i oni krivo učine, onda u boj, pa 
ma i ja i vi ne bili više živi.“ Demonstracije su održane i u Baru, a tom prili-
kom demolirana je zgrada austrijskog poslanstva.42

Neslaganje sa činom aneksije Bosne i Hercegovine pokazala je i evrop-
ska inteligencija. Naročito se zapažaju istupanja ruskih i čeških naučnika, no-
vinara, književnika, koji su pokazivali otvorene simpatije prema Srbiji i Crnoj 
Gori. Među prvima je reagovao češki književnik i publicista Josip Holeček, 
koji je u svojoj brošuri „Aneksija Bosne i Hercegovine “ napisao da je aneksija 
došla planski, antislovenskom politikom Austrougarske na Balkanu. Svakako 
je najveće protivljenje aneksiji stiglo je iz Rusije, gdje su moskovski studen-
ti uputili podršku studentima Beogradskog univerziteta. U Moskvi su vođene 
diskusije o aneksiji Bosne i Hercegovine u kojima su učestvovali i ruski aka-
demici i profesori, među njima akademik T. E. Korš, profesor grof L. A. Ko-
marovski, knez Trubeckoj, V. A. Makalakov. Protiv aneksije govorili su i grof 
Miljukov, akademik Lavrov, kao i slavni književnik Tolstoj.43

Pored očekivane reakcije ruskog javnog mnjenja, podrška je stizala i 
iz zapadne Еvrope. Francusko državno rukovodstvo držalo se prilično rezer-
visano, , ne želeći da kvari odnose sa Austrougarskom i Njemačkom. Ipak, 
veliki dio intelektualaca osudio je austrijsku politiku na Balkanu. Tako je 
grof Male držao predavanje „O Srpskom narodu i Srbiji“, profesor na Sor-
boni, Oman, održao je predavanje „O Bosni i Hercegovini“, dok je profesor 
Rene Anri govorio o Crnoj Gori. Pored francuske inteligencije reagovali su i 
engleski putopisci i publicisti. Seton Vatson u članku „Istina o Bosni i Her-
cegovini“ oštro kritikuje politiku Beča, navodi da u ovim pokrajinama vlada 
sila i tiranija, kao i da je austrijska vlast u Bosni izgradila puteve i pruge, ali 
da je najsiromašniji sloj stanovništva na tim poslovima radio samo za hranu. 
Na kraju spisa zaključuje da je Bosna samo početak.44

41 N. Rakočević, nav. djelo,78. 
42 N. Tomović, nav. djelo, 243.
43 Нада Томовић, Европска интелигенција према анексији Босне и Херцеговине 1908-

1909, Историјски записи, 1-2, Подгорица, 2001, 185. 
44 Isto, 187-188. 
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Iz svega navedenog očigledno je da je aneksija Bosne i Hercegovine 
uzdrmala evropski kontinent - dok su jedni bili za odlučan otpor austrijskoj 
ekspanziji, drugi su bili za popuštanje. Ova podijeljenost ohrabriće Beč da 
zajedno sa Berlinom izvrši pritisak na evropske zemlje da aneksiju prizna-
ju kao svršen čin. 

Okončanje krize ili krah srpskog pitanja 1909.

Kako je vrijeme odmicalo, stanje u Srbiji je bilo sve teže, a pritisak 
iz Beča je sve više rastao. Vlasti u Beogradu bile su odlučne da spor sa Au-
strougarskom riješe diplomatskim putem. Nikola Pašić otputovaće u Petro-
grad, gdje je vodio razgovore sa ruskim carem Nikolajem II. Car je prili-
kom razgovora sa Pašićem kazao da Rusija podržava pravednu borbu Srbi-
je, ali takođe savjetovao Beograd da ne provocira Beč jer Rusija nije spre-
mna za rat.45

Beč je svakako bio svjestan da Rusija nije spremna za rat, kao i da 
London i Pariz neće ulaziti u sukob zbog Bosne i Hercegovine. U ovom tre-
nutku sve je išlo na ruku zvaničnom Beču. Načelnik njemačkog Generalšta-
ba, Helmut fon Molke Mlađi predlagao je sukob sa Srbijom.46 Ipak, baron 
Erental u tom trenutku nije želio rat. On je smatrao da na Srbiju treba izvrši-
ti što veći pritisak kako bi priznala aneksiju. Uporedo sa diplomatskim priti-
skom, Beč je otpočeo i vojnu blokadu Srbije. Ova blokada bila je težak uda-
rac za Srbiju, koja se još od 1906. godine nalazila u Carinskom ratu sa Dvoj-
nom monarhijom.

Prvi veliki problem za srpsku vladu javio se kada je Beč stopirao pre-
voz „Šnajderovih“ topova, i tom prilikom saopštio francuskoj fabrici da će 
spriječiti isporuku topova i preko druge teritorije.47 Habzburška monarhija je 
pored oružja zaustavljala i ostale isporuke za Srbiju, tako je zaustavljena po-
šiljka izolatora za potrebe poštansko-telegrafskog saobraćaja, konzerve koje 
su naručene za beogradski dvor iz Švajcarske, pa čak i veliki zidni sat za že-
ljeznicu.48 Vlasti u Beču uspjele su da nagovore i Portu da zabrani prevoz 
srpskih potrepština preko turske teritorije. 

U teškoj spoljnopolitičkoj situaciji, Srbija se suočavala i sa nizom 
unutrašnjih problema. Vojna blokada i grupisanje austrijskih trupa na granici 
Srbije izazvaće teške potrese. Strahujući od rata, stranci su ubrzano povlači-
li kapital iz Srbije, što je dovelo do očajnog finansijskog stanja. Sve ove po-

45 V. Ćorović, nav. djelo, 251-252.
46 A. Мitrović, nav. djelo ,124.
47 Димитрије Ђорђевић, Царински рат Аустро-Угарске и Србије 1906-1911, Београд, 

1962, 535.
48 Isto, 236.
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teškoće dovele su i do političke krize pa je ubrzo pala Velimirovićeva vlada, 
a novi kabinet formirao je akademik i istoričar Stojan Novaković.49 U martu, 
veliki skandal potresa i srpski dvor, prestolonasljednik Đorđe je poslije kra-
će rasprave udario svog slugu tako jako da je ovaj preminuo nakon par dana. 
Zbog ovog događaja princ Đorđe je abdicirao u korist brata Aleksandra 27. 
marta 1909. godine, a ovim činom sa dvora je uklonjen veliki protivnik au-
strijske politike. Mnogi su bili spremni da povjeruju da je abdikaciju prin-
ca izdejstvovala Austrougarska, ipak neobuzdana narav i, najblaže rečeno, 
skandalozno ponašanje sa čestim napadima ludila lišiće princa Đorđa prije-
stola.50 Intervencija Beča u ovom slučaju bila je suvišna.

Habzburška monarhija iskoristiće krizu 1909. da se obračuna i sa srp-
skim političkim prvacima u Hrvatskoj. Naime, u Austrougarskom poslanstvu 
u Beogradu, Mladen Sergijan je potkradao protokole organizacije Slovenski 
jug i slao ih bečkim vlastima, u nedostatku novca često je u monarhiju slao 
i izmišljena i falsifikovana dokumenta. Ova dokumenta poslužiće profesoru 
bečkog univerziteta dr H. Fridjungu da 25. marta 1909. objavi članak u kome 
je iznio niz optužbi na račun Srpsko-hrvatske koalicije. U tom članku optu-
žio je koaliciju da je plaćena od Srbije da podriva Dvojnu monarhiju.51 Vođe 
koalicije žustro su reagovale, pa su znajući da su nevini tražili od dr Fridjun-
ga da u javnost iznese imena plaćenika, a protiv njega i novina koje su obja-
vile sporni članak podnose tužbu. Na stranu koalicije stao je i češki politički 
prvak Tomaš Masarik. Sudska rasprava 9. decembra 1909. godine pokazala 
je da su dokumenta falsifikovana i sve optužbe pale su u vodu.52

Falsifikovana dokumenta, montirani sudski procesi i lažni svjedoci 
trebalo je da slome jugoslovenski pokret, a ipak, sve navedeno označilo je 
moralnu propast Habzburške monarhije. Svakako, Austrougarska je u kri-
zi 1908-1909. postigla značajan uspjeh, aneksiju su ubrzo priznale sve sile. 
Najveći protivnici aneksije Bosne i Hercegovine slomljeni su pod pritiskom 
Berlina. U Petrograd je 22. marta 1909. godine stigla depeša iz Njemačke 
da Rusija prizna aneksiju i spriječi razorno djelovanje Srbije. Pod sve većim 
pritiskom Rusije kao i ostalih velikih sila, Srbija je „kapitulirala“ 31. mar-
ta 1909. godine, priznavši aneksiju Bosne i Hercegovine. Izvještaj ministra 
spoljnih poslova o priznanju aneksije Milovana Milovanovića skupština je 
saslušala u mrtvoj tišini, bez i jedne riječi. Ni na beogradskim ulicama nije 
bilo protesta. Ipak, Vasilj Popović s pravom zapaža: „Ali, moralni prestiž Sr-
bije jako se digao i u očima Jugoslovena i u stranom svetu. Ona se afirmirala 

49 Историја српског народа, VI-1, 171-172
50 Vidjeti opširnije: Жељко Фајфрић, Династија Карађорђевић, Сремска Митровица, 

2012, 227-245.
51 V. Ćorović, nav. djelo, 151.
52 Istо, 152; А. Тејлор, nav. djelo, 248.
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kao jugoslovenski Piemont i postavila je pred Evropu jugoslovensko pitanje i 
protiv Austrije, kao što ga je 1876-1878 stavila protiv Turske“.53

Ovim činom Srbija je nakratko zaustavila intervenciju Beča, ali Dvoj-
na monarhija nije odustajala od obračuna sa njom, samo ga je odložila. 
Erental je izjavio: „Ko će u Srbiji vladati, meni je zaista sve jedno, pošto 
se ja nadam da će u budućnosti beogradskog vladara zamijeniti hrvatski 
kralj.“54Ovom izjavom baron Erental je još jednom stavio na znanje da je cilj 
Dvojne monarhije likvidacija Srbije i uključenje njene teritorije u svoj sa-
stav. Austrougarska je iz aneksione krize izašla kao pobjednik, a ostarjeli car 
Franc Jozef mogao je da uknjiži politički uspjeh koji je za vrijeme njegove 
vladavine bio rijetkost. Ipak, ova pobjeda ostavila je gorak ukus kod mno-
gih, Habzburška monarhija bila je prva velika sila koja je od svoje volje na-
pravila pravo. 

Filip D. VUČETIĆ

ANNEXATION CRISIS, AND SERBIAN ISSUE 1908-1909.

Summary

The annexation crisis was another in a series of shakes, which could have 
led to a world-class war. The war was averted because Russia stepped back after 
Germany openly threatened to defend Vienna’s interests. The war was averted once 
more, but the blocks’ division was more obvious than ever.

In 1914, no one wanted to withdraw, Russia stood in defense of Serbia, 
England and France in defense of Belgium.

In July 1914, troops were lined up on both sides, and the biggest war ever 
started.

53 V. Popović, nav. djelo, 161-162.
54 А. Мitrović, nav. djelo, 127.
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ABSTRACT: The paper is based on the memoirs of Count Peter An-
dreyevich Shuvalov, the second plenipotentiary representative of the Russian 
Empire at the Berlin Congress. The remarks made by P.A. Shuvalov regard-
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У Руском државном историјском архиву (РГИА) у Петрограду, у 
фонду Канцеларија министра финансија чувају се успомене грофа Пе-
тра Андрејевича Шувалова, под називом: „Биљешке о Берлинском кон-
гресу“. Ове успомене о раду Берлинског конгреса није написао сам П. А. 
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му је Шувалов диктирао у Карлсбаду и Вилдбаду у августу 1880. године.
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РГИА, документ се чува у Фонду 560, Опис 22, дјело 163. 1880-1012 и 
има укупно 14 листова текста писаног руком.
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Да би објаснили да је овај документа има важан научни зна-
чај за све оне који се баве изучавањем Велике источне кризе и начи-
ном њеног окончања, најприје ћемо подсјетити на чињеницу да је Пе-
тар Андрејевич Шувалов заједно са Александром Николајевичем Гор-
чаковом учествовао у раду Берлинског конгреса. Но, иако је функција 
главног представника руске империје на конгресу у Берлину припадала 
Горчакову, због његове старости, а са друге стране због дипломатских 
способности и добрих политичких позиција, Шувалов је имао важну 
улогу у ревизији прелиминарног мировног уговора из Сан Стефана, и 
усаглашавању рјешења која је садржао Берлински уговор.

Због тога ћемо најприје подсјетити на основне биографске подат-
ке П. А. Шувалова, који показују на којим је све значајним државним 
и дипломатским пословима био ангажован, прије почетка Берлинског 
конгреса. Такође желимо да скренемо пажњу на примјере који указују 
на његов непосредан утицај у рјешавању главних питања због којих 
је конгрес у Берлину био сазван. Све би то требало да укаже и на не-
сумњив научни значај  његових успомена, записаних двије године на-
кон Берлинског конгреса. 

Да се радило о дипломати крупног формата говори податак да је 
Петар Андрејевич Шувалов, као веома млад, прије Берлинског конгре-
са учествовао у раду једне такође велике међународне конференције: 
Париског конгреса 1856,1  одржаног послије окончања Кримског рата. 
У том рату2  који је руска војска водила против Османске империје, у 
који су се касније укључиле велике силе Велика Британија, Францу-
ска и Пијемонта, Русија је доживјела катастрофалан пораз. Због тога је 
постизање резултата у настојању да се на мировном конгресу у Паризу 
ублаже посљедице рата за Русију било од велике важности. Мада, на 
том плану, из угла постизања прижељкиваних резултата којима би био 
ублажен ратни пораз Русије, није било, свакако да је, посматрано из 
угла стицања  потребног дипломатског искуства учешће Шувалова на 
Париском конгресу било веома значајно.

Представљање П. А. Шувалова као (1827–1889) као истакнуте 
личности у политичком и дипломатском животу Русије требало би запо-
чети подацима о нивоу образовања које је стекао и које је свакако било 
важно за његову државну службу. Занимљиво је да је и Петар Андреје-

1 Дипломатический словарь. Том III, С-Я, Москва 1984, 589.
2 Кримски рат (1853-1856) јевођенизмеђу Русије и коалиције држава: Велике Брита-

није, Француске,  Османског царства и Краљевине Пијемонт. Сукобљене земље  бо-
риле су се за превласт на Балкану, Дарданелима и Блиском истоку. У рату  Русија је 
поражена и  изгубила  је дио Бесарабије, протекторат над дунавским кнежевинама и 
право држања ратне флоте у Црном мору.
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вич Шувалов, као и неке друге истакнуте личности дипломатског живо-
та Русије, попут Николаја Павловича Игњатијева3, дипломатског пред-
ставника Русије у Цариграду, или Павла Андрејевича Шувалова4  рус-
ког посланика у Берлину, имао војно образовање, стечено школовањем 
у најпрестижнијој, елитној војној институцији у Русији, у Пажеском 
корпусу у Петрограду.

Од дужности на којима се Шувалов током радног вијека налазио 
треба споменути да је од 1857. до 1860. био први човјек петербуршке 
полиције, затим директор департмана за опште послове Министарства 
унутрашњих дјела (1861–1064), начелник штаба корпуса жандармерије 
и управник Трећег одјељења императорске канцеларије, а од 1864. до 
1860. прибалтијски генерал-губернатор и главнокомандујући војском 
Рижског војног округа. У периоду од 1866. до 1873. поново је именован 
за шефа жандармерије и главног начелника Трећег одјељења. У година-
ма од 1866. до 1874, обављајући послове шефа жандармерије и главног 
начелника Личне канцеларије императора, по други пут био је имено-
ван на дужност прве личности у Императорској канцеларији.5

То му је омогућило честе контакте са царем Александром II, а та-
кође и уводило у улогу његовог „савјетника“. Таква позиција ће ојачати 
углед П.А. Шувалова и политички утицаја и важност његове улоге у до-
ношењу неких од каснијих политичких одлука од судбоносног значаја 
за Русију. То посебно важи за коначно прихваћене ставове везане за ре-
визију одредаба прелиминарног мировног уговора из Сан Стефана, које 
је послије примирја у једрену  уобличио Никола Павлович Игњатијев. 
У формирању  ставова руских владајућих кругова којима је њихов прис-
танак на промјену рјешења из Сан Стефана политички одлучен, осим  
конзервативне антиреформске политичке оријентације П.А. Шувалова 
посебну врсту утицаја имаће његово службовање у Великој Британији, 
и обављање послова дипломатског представника Русије у Лондону по-
чев од 1874. године. У руској историографији се истиче да су дипломат-
ске грешке и промашаји Шувалова, посебно на Берлинском конгресу 
1878, изазвали незадовољство у утицајним политичким круговима Ру-
сије, које је резултирало његовим опозивом са те дужности 1879.

Његова служба у Лондону остала је запамћена по два значајна 
догађаја током трајања Велике источне кризе, започете устанком у Хер-
цеговини 18756.  Први је био потписивање Лондонског протокола 1877, 

3 Видјети: Виктори Максимовна Хевролина, Николај Павлович Игнатьев, Москва 2009.  
4 Большая советская энциклопедия, 48, Москва 1957, 221.
5 Исто. 
6 Неки савремени политичари и писци почетак Велике источне кризе везују,  не за 

устанак у Херцеговини 1875, већ за устанак који су подигли Бугари 1876. Став да су 
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а други се односи на његове преговоре са Солзберијем и потписивање 
познатог споразума Солзбери-Шувалов.  

Што се тиче првог од поменутих докумената, подсјетићемо да је 
као изванредни посланик и опономоћени министар у Великој Брита-
нији Шувалов потписао Лондонски протокол из 18777.  До уобличавања  
његовог садражаја је дошло у вријеме одржавања Цариградске конфе-
ренције. 

Наиме, након што су Црна Гора и Србија ступиле у рат против 
Турске 1876–1878. године, након  прве  фазе рата која је започела рат-
ном прокламацијом Турској, што су Црна Гора и Србија урадиле ис-
товремено, у јуну 1876, започеле су ратне операције које су трајале до 
октобра те године, када је закључено примирје. Осим везаношћу савез-
ничким споразумом, и Србија и Црна Гора руководиле су се властитим 
интересима. Пажња Црне Горе била је усмјерена према Херцеговини, а 
Србија је своје ратне циљеве везивала за Босну. Послије почетних по-
бједа, српска војска је, притиснута османским трупама, запала у кризу. 
Започела је дипломатска акција великих сила с циљем окончања рата.
Током преговора о успостављању примирја, Србија је претрпјела по-
раз код Ђуниса. Послије неуспјеха у нападу црногорске војке на Неве-
сиње и пораза на Бишини код Мостара, услиједило је њено повлачење 
из  Херцеговине. Русија је запријетила да ће ући у рат ако се не закључи 
примирје, па је под њеним притиском то и урађено 1. новембра 1876. 
године. Рок примирја, првобитно утврђен до 2. јануара, продужен је до 
краја априла 1877. г.8

Током примирја одржана је конференција великих сила у Цари-
граду, у новембру 1876. године, ради преговора о миру с Османским 
царством9.  Пошто се рад конференције у Цариграду завршио неуспје-
хом, османска влада повела је преговоре о миру посебно са Србијом, а 
посебно са Црном Гором. Као резултат преговора Турске и Србије, 28. 
фебруара 1877. закључен је мир10,  док преговори са Црном Гором није-
су дали резултате.

се устанку Бугара придружили други балкански народи, заступа и  Хенри Кисинџер. 
Видјети: Henri Kisindžer, Diplomatija I, Beograd 1999,  121  

7 Видјети: Balkanski ugovorni odnosi1876-1996. Tom I, priredio Momir Stojković, Beograd 
1988.68-70.

8 Radoslav Raspopović, Istorija diplomatije Crne Gore 1711-1918 , Podgorica 2009. 276
9 На Конференцији су представници великих сила предлагали да се Црној Гори усту-

пе: Никшић, Пива, Бањани, турски дио Куча, Крајина скадарска, Васојевићи до Лима, 
Мало и Веље брдо код Подгорице, Спуж, Жабљак, и да јој се допусти слободна пло-
видба Бојаном и Скадарским језером. Др Новак Ражнатовић, Црна Гора и Берлински 
конгрес, Цетиње, 1979, 22.

10 Balkanski ugovorni odnosi1876-1996. Tom I, 63-66 
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Русија је 24. априла 1877. објавила рат Турској, два дана касније 
(26. априла) књаз Никола је издао проглас о продужењу ратних опера-
ција црногорске војске. У рат против Турске се укључила и Србија. Тако 
је започела друга фаза рата, која је окончана примирјем у Једрену, за-
кљученим 31. јануара 1878. између Русије и Османског царства.

 У вријеме Цариградске конференције закључен је Лондонски про-
токол. Он је настао на предлог Русије, мада је изражавао жељу европских 
сила да утичу на Турску захтјевима за реформама, сагласно рјешењима 
која су већ била договорена на Цариградској конференцији. Порта је била 
обавезна да изврши реформе у корист хришћана на Балкану. 

Протокол је настао као резултат спремности Велике Британије 
на компромис са Русијом, да би присилили Османску царевину на по-
пуштање. Након што је он сачињен, Игњатијев је обишао европске 
пријестонице да би добио њихову подршку у погледу рјешења која је 
Протокол садржао.11 Мада је у томе успио, султан је одбио да прихва-
ти Протокол.12

Што се тиче споразума Солзбери-Шувалов, ријеч је заправо о тај-
ном англо-руском споразуму, којим су измијењени услови прелиминар-
ног мировног уговора потписаног у Сан  Стефану. Основна рјешења из 
овог споразума омогућивала су одржавање Берлинског конгреса, а за 
његово постојање сазнало се дан након отварања конгреса13. На основу 
садржаја споразума касније су усаглашени и основни принципи у фи-
налном документу Берлинског конгреса. А да је политичко-дипломат-
ски профил Шувалова био добро познат политичким круговима у за-
падним земљама, видјело се и по њиховом инсистирању да он буде у ру-
ској делегацији на Берлинском конгресу. Рачунало се, наиме, да у Бер-
лину Шувалов може допринијети лакшој ревизији рјешења из Сан Сте-
фана. О свему томе сликовито говоре историјске чињенице.

Наиме, прије почетка рада Берлинског конгреса (13. јул 1878), као 
једна од земаља учесница Русија је требало да одреди своју делегацију 
која ће учествовати у његовим засиједањима. Првобитно је педлагано 
да у саставу делегације буде Н. П. Игњатијев у својству другог опуно-
моћеног представника Русије. Први је био остарјели канцелар и минис-
тар спољних послова А. Н. Горчаков14. Ипак, кандидатури Игњатијева за 
11 Игнатиев Н.П.,  Походные письма 1877г. СПб, 1877г: Письма к Е.Л. Игнатьевой с 

Баканског театра военних дрйствий. Москва 1999. 
12 В.М.Хевролина, Николај Павлович Игнатьев, 296. Видјети
13 Balkanski ugovorni odnosi1876-1996. Tom I, 63-66
14 Горчаков Александар Михаилович (1798-1883) у дипломатској служби био је од 1817. 

Учествовао је у раду конгреса Свете алијансе: у Тропау, Лајбаху и Верони (1820-
1822). Од 1824. до 1841 службовао  је у руским дипломатским представништвима 
у Лондону, Риму, Берлину, Флоренци, Бечу. Дужност  изванредног посланика и 
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члана делегације изразили су противљење утицајне политичке лично-
сти у Великој Британији, Њемачкој царевини и Аустро-Угарској: Диз-
раели, Бизмарк и Андраши. Европски дипломатски „моћници“ су се, по 
оцјенама из литературе, плашили енергије и упорности Игњатијева који 
је могао отежати рад конгреса и разоткрити позадину политичких игара 
европских држава које су тежиле да реализују своје експанзионистичке 
циљеве на рачун балканских народа.15

Ставови кабинета поменутих европских држава утицали су и на 
одлуку Александра II и Горчакова, према Игњатијеву, па је његова кан-
дидатура била повучена. Њихов однос према овом питању заснивао се 
на политичкој тежњи да се не компликују односи са европским земљама. 
Тако је, као други опуномоћени представник Русије у раду Берлинског 
конгреса, именован П. А. Шувалов. У руској историографији се наводи 
да је он био дипломата који је нашао заједнички језик са Солзберијем.

Колико је велика била разлика у политичким ставовима Шувало-
ва и Игњатијева, у погледу рјешења из Сан Стефана, посебна је тема, 
која значајно надилази карактер овога рада. У суштини, она се своди 
на однос према тековинама руско-турског рата и оствареним ратним 
добицима Русије на рачун Османске царевине, који је мировни уговор 
у Сан Стефану озваничио билатералним мировним уговором те двије 
земље. Док се Игњатијев залагао да се ратни добици садржани у пре-
лиминаријама мира одрже, по могућности у потпуности или барем са 
што мањим измјенама, Шувалов је имао много више разумијевања за 
потребу њиховог ревидирања онако како су то предлагали представни-
ци европских држава.

То је и био разлог због ког се према рјешењима Берлинског кон-
греса Игњатијев односио крајње негативно, као и највећи дио руског 
јавног мњења. Игњатијев је сматрао да је конгрес уништио доминацију 
Русије на Балкану. Основног кривца за то налазио је у руском Минис-
тарству иностраних дјела, а такође и у спремности на уступке руских 
делегата.16

опуномоћеног министра у Штудгарду обављао је  од 1841. до 1850. године. Био је и 
изванредни посланик при Њемачком савезу у Франкфурту на Мајни,од 1854-1856. 
Учествовао је на Бечкој конфененцији 1855. Од 1856. до 1882. обављао је дужност  
министра иностраних дјела Русије. Горчаков је имао значајну улогу при закључењу 
Савеза три императора. Обезбиједио је дипломатску подршку за припрему руско-
турског рата 1877-1878 закључивши Рајхаштатски споразум 1876 и Будимпештанску 
конвенцију 1877. Оставку на послове у државној служби поднио је  1882. године. 
Дипломатический словарь. Том II, ИЯ, 266. Нина Ивановвна Хитрова, Тријумф 
А.М. Горчкова. Отмена нейтрализсции Черногоморя; у: Российская дипломатија в 
портретах, 208-221.е

15 В.М.Хевролина, Николај Павлович Игнатьев
16 В.М. Хевролина, Сан-Стефано: венец и завершение дипломаттической кариери 
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Претходно, кратко поменуте околности и разлике у врху политич-
ких кругова у Русији упућују на занимљивост сјећања на рад Берлин-
ског конгреса П. А. Шувалова, које доносимо у наставку. Претходне на-
знаке у погледу различитих политичких ставова главних учесника у рје-
шавању Велике источне кризе, и начину њеног окончања, говоре у при-
лог потребе пажљивог ишчитавања онога што је у вези са радом Бер-
линског конгреса накнадно саопштио Шувалов, али такође и анализе 
политичких ставова других личности које су представљале или уобли-
чавале спољну политику најзначајнијих међународних субјеката тога 
времена. 

 Сем тога, овај и по садржају њему слични документи упућују 
на потребу разумијевања много ширег историјског контекста у тума-
чењу важних догађаја у европској историји, нарочито оних какав је, на 
примјер, био конгрес у Берлину. А што се поменутог међународног кон-
греса тиче поновићемо да: „У хронологији међународних конгреса и 
конференција одржаних током XIX и почетком XX вијека, овај који се 
десио у пријестоници Њемачке царевине 1878. по својој важности за 
цјелину односа у међународној заједници припада једном од најзначај-
нијих икад одржаних у Европи“17. Резултати рада Берлинског конгре-
са повезују сплет историјских процеса. Не само оних везаних за Вели-
ку источну кризу 1876-1978. из које је конгрес проистекао, већ и за на-
ционалне покрете Јужних Словена на Балкану, ривалства великих сила 
и настајање њихових војних блокова.

 Зато сваки нови историјски документ који потпуније освјетљава 
његов рад заслужује адекватну научну пажњу.

Опредјељујући се да овај архивски документ ставимо на увид јав-
ност, сматрали смо да послије , кратког уводног дијела, документ не 
треба посебо коментарисати, да би се сачувала његова потпуна аутен-
тичност и информативност. 

Н.П. Игнатьева, у : Российская дипломатија в портретах, Москва 1992, 238-256. 
17 Le Traité de Berlin = Berlingervertrag = Berlin treaty = Berlinski ugovor : 1878 . - Pod-

gorica :UniverzitetCrne Gore : Istorijski institut Univerziteta Crne Gore, 2019. - 230 str. 
Sadrži i: Les Actes de ratification du Traité de Berlin = Ratifikationsakten des Berliner Ver-
trages = Akti o ratifikacijiBerlinskogugovora, Priredio dr Radoslav Raspopović,  Podgori-
ca 2019, 178.
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II

Биљешке о Берлинском конгресу П. А. Шувалова
(превод) 

Карлсбад Вилдбад
Август 1880.
Свеска бр. 2
 
Уступање Софијског санџака књажевини Бугарској одвијало се 

на сљедећи начин. Маркиз од Солсберија је започео злонамјерним чи-
ном. Не оспоравајући претходне договоре са Русијом о подјели Бугар-
ске планином Балкан, он је изнио резерве и тражио да Варна и припа-
дајући терен буду остављени Султану. Та резерва је на одређени начин 
поништавала књажевину Бугарску. Гроф  Андраши којега Варна није 
ни најмање занимала, али који је тежио удаљавању јужне границе Ру-
мелије од обале Егејског мора, је са своје стране тражио да границу 
повучемо сјеверније. Тада сам ја овој господи поставио питање да ли 
би, у замјену за сваки од ових захтјева, пристали да се Софијски санџак 
дода књажевини. И један и други су прихватили, усмјерени на своје 
посебне циљеве и идеје. Ја сам сачекао са давањем дефинитивног одго-
вора до сјутрадан, на засиједању Конгреса. Унапријед сам знао какав ће 
бити мој одговор, будући да нам је, када Румелија остане Султану, било 
свеједно хоће ли јужна граница бити ближа или даља од Егејског мора. 
Стога сам наредног дана на Конгресу изјавио да, добивши обећање да 
ће Софија бити уступљена Бугарској у замјену за Варну или за промје-
ну трасе јужне границе Румелије, прихватам ову посљедњу понуђену 
комбинацију.

Маркиз од Солсберија је направио гримасу, али било је прекасно 
за отпор. На тај начин сам на Конгресу добио важну ствар до које је 
изгледало тако тешко доћи, а није чак ни била поменута у инструкција-
ма које су ми дали. Као што сам претходно навео, у Берлину сам играо 
улогу жртвеног јарца, и можда је необично што нико није помислио да 
ту одговорност подијеле и двојица мојих колега. Након потписивања 
уговора, мене су сматрали одговорним за све  незадовољене национал-
не аспирације и за све измјене Санстефанског уговора. Заборавило се 
да је тај уговор закључен са побијеђеним непријатељем, скоро без ре-
сурса, са којим се дискутовало само  ради задовољавања форме. Је ли се 
могло очекивати да ће Европа која је непријатељски настројена према 
нашој републици, Европа која нам не опрашта рат који смо започели и 
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која жели да  поништи његове посљедице и предности, што је маркиз 
од Солсберија рекао на Конгресу, прихватити Санстефански уговор без 
измјена?  

Осим тога, европске владе знају да смо исцрпљени жртвама које 
смо себи наметнули. Лорд Беконсфилд је тежио театарским обртима 
и не би устукнуо пред ратом, увјерен да држава стоји иза њега.  Да је 
објављен рат, Енглези би у њега увукли Аустрију која би се удружила са 
Енглеском, како ми је рекао гроф  Андраши на Конгресу и након њега. 
То је, уосталом, било очигледно. Аустрији је на првом мјесту недостајао 
новац, али то питање су Беч и Лондон већ били договорили. Тачно је да 
се лорд Беконсфилд није одлучио да  пред Домом комуна затражи позај-
мицу за Аустрију уз гаранцију Енглеске, али он је добро знао да би пар-
ламент то одбио прије објаве рата, али би без потешкоћа прихватио  кад 
би британска држава отпочела борбу с Русијом. Ако сагледамо ситуа-
цију коју сам управо описао и томе додамо непријатељство Европе пре-
ма нама, онда не треба да оцрњујемо резултате Конгреса, већ да се зачу-
димо свим уступцима направљеним Русији. Претходни ратови са Турс-
ком, када је требало преговарати директно и само са њом никада нијесу 
донијели Русији предности које се могу поредити са посљедњим ратом.  

За ове резултате, било да су добри или лоши, нијесу одговорни 
само руски опуномоћени изасланици. Санкт Петербург је био одмах те-
леграфски обавијештен о сваком засиједању Конгреса и свака тачка о 
којој се расправљало је прије потврде добила царско одобрење.

Као што сам претходно навео, оклијевање да се Аустрији препу-
сти тражена енклава су бацила грофа Андрашија у наручје Енглеске. 
Представници ових двију сила су на Конгресу били једногласни и ако 
је то било могуће ослањали су се једни на друге у погледу антагонизма 
према нама. Ово стање ствари је трајало цијелу прву половину Конгре-
са. Ја сам га непрестано описивао Царском кабинету час телеграмима 
час писмима. Објашњавао сам Цару да дословно присуствујемо морал-
ној коалицији - да нам гласови Њемачке и Италије које су нас повреме-
но подржавале нијесу ни од какве користи, будући да се већина редовно 
изјашњавала против нас - да је заузимање против нас било до те мјере 
снажно да је свака дискусија постајала бескорисна и да је било довољна 
само једна тачка неслагања - чак и кад је већина била на нашој страни - 
да се Конгрес распусти.  Више пута сам молио да се у Санкт Петербур-
гу зрело процијени ово стање ствари и да се одлучи о потреби настав-
ка и да ли се - због достојанства Русије - боље повући него попуштати 
пред овом коалицијом. За то би ми била довољна телеграфска наредба: 
на сваком засиједању Конгреса је било разлога за прекид. Нијесам до-
био одговор ни на једно од мојих обавјештења, али су ми истовремено 
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налагали да попуштам по спорним тачкама. То ми је јасно указивало на 
то да се жели мир, рекао бих чак и по сваку цијену. 

У Русији се много тога лошег говорило о улози принца фон Биз-
марка на Конгресу. Оптуживан је за незахвалност, након подршке коју 
је Русија дала Пруској 1879. Истина је да принц фон Бизмарк није же-
лио ни са ким да се свађа због нас, а већ је био у оној фази своје поли-
тике када је споразум са Аустријом претпостављао споразуму са нама. 
Међутим, ако имамо у виду, с једне стране, слање у Берлин првог оп-
уномоћеног изасланика који је наводно њему пакостио (што отежава 
имајући у виду карактер њемачког канцелара), ако желимо да наброји-
мо све прилике у којима смо се претходно обратили овом другом и када 
је претпостављао да нам је учинио услугу, било би неправедно припи-
сивати му непријатељски став према Русији, како то чине у Санкт Пе-
тербургу. Наиме, од почетка кризе на Истоку, покушавали смо да га учи-
нимо заступником наше ствари пречестим подсјећањем на услуге које 
смо му пружили: психолошки гледано, то је било погрешно. Окрета-
ли смо се ка њему да зауставимо Аустрију сваки пут кад би почела да 
излази из оквира споразума и да нам ствара невоље у договору са Ен-
глезима - он се, по отварању непријатељстава, да тако кажемо залагао за 
рат који су осуђивале све остале силе (став који је тада упућивао на то 
да нас намјерно гура у рат). Под његовим покровитељством је покуша-
но потписивање Берлинског меморандума - и коначно, на његову ини-
цијативу се окупио Конгрес итд. Једном ријечју, превише често смо му 
се обраћали. Мислим и да смо могли боље искористити наше добре од-
носе са Њемачком, да, са разлогом или без њега, нијесмо књазу Горча-
ковом  дали да се удвара Француској како би зауставили фон Бизмарка.

Њемачки канцелар ми је у два наврата причао, једном у Frederic 
Rssulu, а други пут у Берлину, о својим покушајима код Царског каби-
нета на почетку Источне кризе (али се не сјећам добро тог времена), 
који су остали без одговора. Наводно је предложио да нас морално и 
материјално подржи  против Турске, стављајући нам на располагање до 
сто хиљада људи у замјену за то да Русија гарантује интегритет њемачке 
територије. Тих сто хиљада људи би нам било врло корисно у вријеме 
Плевена, говорио је принц, додајући сваки пут да је сада задовољан што 
је понуда одбијена. Мало је прејудицирао ствари и било би му тешко да 
убиједи њемачке домове у слање сто хиљада људи. Дозволио сам себи да 
питам Цара о томе, али он није знао ништа о овом приједлогу. Може се 
претпоставити да књаз Горчаков намјерно није желио да чује или да му 
се генерал фон Швајниц обратио погрешног дана, чим се ничега не сјећа.  

Већ је текла трећа седмица Конгреса кад је одјекнула бомба о 
објављивању енглеско-руског споразума у енглеској штампи. Тај до-
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гађај је у Енглеској изазвао тако снажну емоцију и тако неповољан 
утисак да су ми два енглеска министра једног јутра рекла да одбијају 
извршење клаузуле према којој се обавезују да се неће супротстављати 
уступању Батума Русији. Згрожен том вијешћу, подсјетио сам маркиза 
од Солсберија да је ставио свој потпис и да га опомиње да то поштује. 
Министар вањских послова је желио да том ангажману да обавезујући 
карактер, али ми је најавио да ће понудити своју оставку како би се то 
испоштовало и биће истог дана замијењен другим министром вањских 
дјела којег тај потпис неће обавезивати. Ето како је влада лорда Бекон-
сфилда гледала на министарску солидарност.

Позиција Русије је постајала критична: требало је или да одуста-
не од  Батума (и вјерујем да би тако и учинила, што би изазвало бијес у 
Русији) или да Конгрес пропадне, што би нас вјероватно одвело у рат. 
Одмах сам пошао код принца фон Бизмарка: било је вријеме вечере. 
Пренио сам му признање маркиза од Солсберија и замолио га да ми да 
доказ обећане помоћи, уз покушај крајњег демарша код лорда Бекон-
филда. Он је дјеловао промптно, пошао је у Кајзерхоф код енглеског 
предсједника владе и овај озбиљни инцидент је ријешен након два сата. 

Принц ме је упознао о средствима за којима је посегнуо. Рекао је 
лорду Беконсфилду да је најбоља политика и даље поштена политика и 
да се треба држати својих обећања чак и када смо погријешили дајући 
их. Навео му је примјер својих преговора са г. Тијером, 1871. године, 
када га је овај посљедњи касно у ноћи, искористивши умор, навео да 
прихвати граничну линију намјерно мијењајући назив ријеке којом је 
граница ишла. Принц је сјутра схватио  да је погријешио и изгубио зна-
чајан дио територије у Лорени, али није протестовао већ је само рекао 
г. Тијеру: „Преварили сте ме, али кад сам прихватио, нећу то мијења-
ти“. Принц фон Бизмарк се послужио и застрашивањем истакавши пред 
лордом Беконфилдом да је му споразум од 30. маја, иако билатералан, 
предочен уз дозволу потписника, и да је на основу тог споразума био у 
прилици да савјетује њемачком цару да сазове Конгрес у својој пријес-
тоници. Одбијање његове примјене се не би тицало само Русије и Ен-
глеске, већ би представљало недостатак лојалности у односу на Њемач-
ку. 

Лорд Беконсфилд је попустио, а сада ћу испричати епизоду која 
би била комична да је тема могла бити предмет шале. Чиним то да бих 
још једном показао на какве сам препреке наилазио у Берлину. 

Колико год да је био бриљантан у једном периоду свог живота, 
књаз Горчаков никада није био, по мени, послован човјек. Реченица му 
је била добра и увијек се задржавао на општим стварима. Годинама сам 
био његов колега и никада га нисам видио да се озбиљно позабавио 
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неким питањем, било да се оно тицало унутрашње политике или пак 
иностране. Када је учествовао у дискусији, на Министарском одбору 
или Царском савјету, већ првим ријечима је показивао непознавање 
теме о којој је говорио. Иако је био царев савјетник и сарадник у врије-
ме најважнијих реформи, једва да их је разликовао, а владин механизам 
у Русији му је био сасвим стран. У својој стручности, био је у завади, 
да тако кажем, и са географским картама. Не претјерујем ако кажем да 
прије него што ће га стићи физичка изнемоглост, није био у стању да 
покаже на карти, чак ни приближно, различите земље Балканског полу-
острва или, на примјер, да познаје ситуацију у Карсу или Батуму. Када 
је књаз причао о пословима, волио је да трасира путеве, како је говорио. 
Једном ријечју, како је и сам знао да каже, лебдио је. Ако је био такав у 
својим најбољим годинама, како ли је онда било у Берлину? Стога сам 
био прилично ужаснут када ми је принц рекао једног лијепог јутра да 
ми на Конгресу препушта сва питања, сем питања Батума које специјал-
но чува за себе. Њему ће приступити директно са лордом Бекенсфил-
дом, и према томе, тражи од мене да се у то не мијешам и о њему не 
дискутујем са маркизом од Солсберија. Толико је на томе инсистирао 
да сам му дао обећање. Као што сам горе навео, Батум је био уступљен 
Русији. Међутим, радило се о важној прилици каква је постављање гра-
нице ближе или даље од Батума и Карса. Енглези су намјеравали да нас 
потисну до зидина ова два града.

Наиме, наглашавам да су се два разговора водила између првих 
изасланика Енглеске и Русије, али да је књаз Горчаков држао те прего-
воре у апсолутној тајности.

Конгрес се приводио крају. Принц фон Бизмарк, коме се журило 
у Кисинген, настојао је да убрза исход и позивао ме је на дневном нивоу 
како би сазнао да ли су Енглеска и Русија постигле споразум о граници 
са Азијом. Рекао сам му да је књаз Горчаков ставио себи у надлежност 
те преговоре. Исто сам поручио и маркизу од Солсберија који ме је, 
такође, притискао и који ми је одговорио дословним ријечима: „Али, 
драги грофе, лорд Бекенсфилд не може да преговара, он никада није ви-
дио карту Мале Азије.“ Помислио сам како се и наш изасланик налазио 
у истој ситуацији.

Принц фон Бизмарк нам је, најзад, објавио да уколико не буде-
мо спремни за двадесет четири часа, биће приморан да предсједавање 
Конгресом препусти другом и да ће отићи у Кисинген. Неколико сати 
касније, са радошћу смо примили вијест да су лорд Бекенсфилд и књаз 
Горчаков постигли савршен договор, о чијем домету и даље нијесмо 
били упознати. Принц је обећао да ће с тим у вези дати изјаву на сле-
дећем засиједању Конгреса.
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Ради јасног разумијевања оног што ће услиједити, ваља знати да 
смо при себи имали карту Азије на којој је наше заповједништво уцр-
тало Санстефанску границу, једном бојом, а друга линија у другој боји 
представљала је највише што су изасланици могли да уступе под при-
тиском Енглеске. Нема потребе да кажем да је друга траса представља-
ла, да тако кажем, државну тајну.

То последње засиједање посвећено питању Азије имало је нечег 
свечаног. Од његовог исхода зависио је европски мир или рат. Пред-
сједник је предложио двојици преговарача, лорду Бекенсфилду и књазу 
Горчакову, да заузму мјеста један поред другог и да изложе садржину 
свог договора. Ова два господина су тако и сјела и сваки од њих је ра-
ширио испред себе, за ту прилику, обиљежену карту. Ми смо стајали 
иза њих у групи. Већ на први поглед наслутио сам ужасну конфузију 
која ће услиједити. Карта књаза Горчакова садржала је само једну трасу, 
санстефанску трасу, а књаз је наглашено одговарао кратким „Не, не“ и 
показивао на својој карти линију на коју је пристао. Међутим, на моје 
велико изненађење, ова линија са свим својим превојима била је тачно 
она коју смо имали право да прихватимо као крајњу границу наших 
уступака. Деманти које су двојица изасланика размјењивали почела су 
да потпаљују дискусију. Један другога више нијесу слушали уопште.  
У тренутку када се сваки држао чврсто своје трасе, књаз Горчаков је 
устао, снажно ми је стегнуо руку и рекао: „Ово је издаја, они су имали 
карту нашег заповједништва.“

Послије засиједања сазнао сам да је књаз Горчаков дан уочи сас-
танка тражио карту Мале Азије. Послали су му повјерљиву карту са 
двије трасе. Он ју је показао лорду Бекенсфилду и позајмио му је на 
неколико сати како би је он показао маркизу од Солсберија. Уочивши 
линију која је потискивала санстефанску границу, Енглези су је прихва-
тили и пренијели на своју карту. То је био кључ те, назови издаје.

Видјевши како се двојица преговарача, у ћорсокаку у којему су 
се нашли, све више и више хватају у лажи, предсједавајући Конгреса 
је ироничним тоном предложио следећу варијанту: Конгрес ће обус-
тавити засиједање на пола сата, преговарачи ће се удаљити, а Конгрес 
ће задужити друга два изасланика Енглеске и Русије да ријеше про-
блем заједно са другим њемачким изаслаником, принцем Хохенлохе-
ом, већином гласова. Конгрес се обавезао да ће прихватити рјешење 
двојице против једног. Овај предлог су прихватили са осмијехом пред-
ставници свих сила, а оно што је било невјероватно је да се Турска 
тиме нашла искључена из разговора који је се, пак, тицао више од свих 
осталих.

И тако се та збрка окренула у нашу корист.
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Ја сам се држао санстефанске линије, а маркиз од Солсберија тога 
да се није могло преко средишње трасе која је спорну територију дије-
лила на два једнака дијела. Прихватио сам и питање је било ријешено. 
Уговор смо потписали дан касније.

Мјесец који сам провео у Берлину памтићу као најнепријатнију 
успомену из свог живота. Нијесам био доброг здравља и нијесам имао 
довољно снаге за огромну количину посла која ми је припала. Нијесам 
радио мање од десет часова дневно и поред тога требало је још наћи 
времена и енергије за званичне вечере и састанке. Спавао сам тек по мр-
вицу и био толико исцрпљен да сам се сваке ноћи питао да ли ћу имати 
снаге за напоран рад следећег дана.

Супротне стране су ми чак ту и тамо правиле мале уступке из 
обзира према физичкој исцрпљености у каквој сам био. По потписи-
вању уговора већина мојих колега ми је пријатељским ријечима дала до 
знања колико је услуга коју сам учинио својој земљи и миру у Европи, 
окружен свим препрекама, пробудила у њима поштовање и наклоност 
према мени.

Резимираћу садржину тог сјећања:
1) Далеко од тога да сам се супротстављао уласку наших трупа у 

Цариград и да сам се ужасавао посљедица те мјере, ја сам баш у тре-
нутку када је енглеска флота кршила правила кретања у морским про-
лазима, преузео на себе одговорност да објавим лорду Дербију да нас 
та мјера ослобађа свих наших претходних обавеза према Цариграду.  
Треба рећи да те обавезе нијесу биле на мој савјет већ да су спонтано 
потекле из Царског кабинета.

2) Указао сам, о чему свједоче моји телеграми, да улазак наших 
трупа у Цариград, као одговор на кретање британске флоте, неће пред-
стављати casus belli ако се у исто вријеме не помјеримо ка Галипољу. То 
помјерање би за Енглезе било пријетња по њихову флоту.

3) Чак сам и послао телеграм у коме сам навео да на кршење пра-
вила кретања у морским пролазима ваља одговорити пријетњом против 
Цариграда.

4) Покренуо сам иницијативу у погледу организовања Конгреса 
који је био једино мирно рјешење коме је требало тежити, након што је 
Европа одбила да прихвати Санстефански уговор.

5) Уговорио сам споразум од 30. маја чији су услови више него 
задовољили Царски кабинет, јер ни сам Цар није вјеровао да ће та кон-
венција икада бити спроведена.

6) На Конгресу сам добио потврду за најважније ставке наших 
инструкција, осим за питање енклаве које се појавило током Конгреса 
и које ми је било немогуће да ријешим у нашу корист. Тај неуспјех, ако 
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се рачуна као неуспјех, надомјештава се чињеницом да до тог тренутка 
енклава није била под Аустријом и да је та територија, у складу са на-
шим жељама, остала у рукама Турака.

7) Имао сам велику срећу да књажевини припојим Софијски 
санџак.

Напустио сам Берлин дан након потписивања уговора и однио га 
Цару. Примио ме је са сљедећим ријечима: „Знам да је цијели Конгрес 
пао само на вас и да сте ви радили у најбољем интересу. Ипак, признај-
те да су резултати Конгреса за нас веома тужни“.

Од самог почетка очекивао сам анимозитет који би неке тачке 
уговора побудиле код неупућеног јавног мњења или фанатичног у свом 
словенском надахнућу. Ипак, био сам изненађен када се влада, умјесто 
да исхвали постигнуте резултате, а било их је врло важних, ухватила у 
корак са незадовољнима, ако не и нашла на њиховом челу. Била је то 
грешка. Русија се овај пут наљутила и та љутња, посебно према Њемач-
кој, направила нам је озбиљне сметње у неким каснијим фазама спро-
вођења овог уговора. 

Историја ће у својој непристрасности дати суд. Она ће одлучити 
ко је на Конгресу добио најбољи дио – руски изасланици који су се 
вратили у своју земљу повијеног репа, или енглески министри који су 
у својој земљи дочекани са почастима и тријумфом.  Шта су, дакле, ови 
последњи, добили на Конгресу? Право Султана да брани линију Бал-
кана. Након што су прошле двије године, можемо се запитати шта је са 
том одбраном.  Када ће Султан моћи да врши то право?

Вилдбад, 20. август 1880.
Крај копије рукописа који се налази у рукама грофа П. А. Шон-

салова кога ми је он диктирао у Карлсбаду и Вилдбаду у августу 1880.
Свеска број 2
Артур Рафалович

Превoд с француског језика урадила, 
                                                                               Весна Лучић, 
                                         у сарадњи са Јасмином Татар-Анђелић
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Radoslav RASPOPOVIĆ

PETER ANDREYEVICH SHUVALOV: 
NOTES ON THE BERLIN CONGRESS

Summary

The Berlin Congress was one of the most important international gather-
ings held in the 20th century. It forms the link between the Congress of Vienna of 
1814/15, organised after the French Revolution of 1789, the Great Eastern Crisis - 
which ended with the Congress of Berlin in 1878, and the Paris Peace Conference 
held after the First World War. The important decisions determining the character of 
the future relations between the members of the international community were made 
at all these international conferences, along with important codifications of interna-
tional law. Moreover, the Eastern Question was resolved at the Berlin Congress. Af-
ter the Russo-Turkish war of 1877/78 and the preliminary Peace Treaty in San Ste-
fano, the dissatisfaction of the great powers with the content of that document led to 
convening of the congress for its revision.

In his considerations of such motion, and in relation to the final act of the 
Congress of Berlin, the creator of the San Stefano model for resolving the Eastern 
Question - N. P. Ignatiev, had a negative position. The majority of Russian public 
opinion shared the same attitude. Ignatiev strongly believed that the Congress had 
destroyed Russia‘s dominance in the Balkans. The main culprit for this he found in 
the Russian Ministry of Foreign Affairs, but also in the readiness of the Russian del-
egates who represented the country at the Congress to give way.

Therefore, the account of a member of the Russian delegation P. A. Shuval-
ov, and his unique perspective on Russia‘s position at the Congress of Berlin, makes 
it an undeniably valuable historical testimony.
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ТЕХНИЧКА УПУТСТВА САРАДНИЦИМА ЗА ПИСАЊЕ 
ЧЛАНАКА КОЈИ СЕ ПРЕДАЈУ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ У 

ИСТОРИЈСКИМ ЗАПИСИМА

Научни часопис Историјски записи (ИЗ) објављује сљедеће кате-
го рије чланака:

1. уводна саопштења
2. изворне научне чланке
3. прегледне чланке
4. излагања са научних скупова
5. стручне чланке

Осим њих, Исто риј ски за пи си об ја вљу ју при ка зе књ и га и пе ри о-
ди ке, хро ни ку на уч не ак тив но сти, би ље шке и слич но. Ка те го ри ју ра да 
пред ла же аутор, а ко нач ну од лу ку до но си Ре дак ци ја. Сви ра до ви мо ра-
ју има ти кра ћи из вод или са же так (ab stract), кључне ријечи (key words) 
и ре зи ме (sum mary) на ен гле ском је зи ку (до 1500 ка рак те ра)

Тех нич ка упут ства за пи са ње чла на ка за Исто риј ске за пи се

Сви при ло зи (члан ци, при ка зи, ре а го ва ња, би ље шке, из во ри...) 
мо ра ју би ти на пи са ни у елек трон ској фор ми, у не кој од вер зи ја про-
гра ма MS Word (или у не ком дру гом ком па ти бил ном про гра му) и сни-
мље ни у фор ма ту MS Word до ку мен та (**.doc).  Та ко ђе, мо ли мо на ше 
са рад ни ке да ко ри сте фонт Ti mes New Ro man, ве ли чи не сло ва 12 и 1,5 
ве ли чи не про ре да. У кри тич ком апа ра ту у фу сно та ма је ве ли чи на сло ва 
10, а про ред јед но струк (sin gle). Рад се пре да је у елек трон ској фор ми 
(CD, DVD, Flash me mory stick или via е-ma il), а уз ко ји тре ба при ло жи-
ти и јед ну ко пи ју штам па ну на па пи ру. Ра до ви не би тре ба ло да пре ла зе 
два аутор ска та ба ка (32 стр). 
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Аутор ра да је оба ве зан да Ре дак ци ји до ста ви сво ју ре гу лар ну, као 
и е-ма ил адре су, као и свој тре нут ни рад ни ста тус. При лог се мо же пре-
да ти лич но у Исто риј ском ин сти ту ту Цр не Го ре, са на зна ком „за Исто-
риј ске за пи се“, или по сла ти по штом на адре су:

 
Историјски институт Црне Горе 
Булевар Револуције 5
81000 Подгорица
Црна Гора, 
 
односно, електронском поштом на адресу istorijskizapisi@gmail.

com или ii@ac.me

Техничка упутства за писање критичког апарата 
чланака за Историјске записе

Име аутора и наслов чланка - curent (обична штампана слова)
Наслов монографије или часописа  –  italic (коса, надесно 

нагнута слова)
Исто – italic
н.д. (наведено дјело) – italic
  
Радови који не задовољавају ове техничке критеријуме неће бити 

узети на разматрање за објављивање у часопису. Редакција часописа 
је отворена за сваки облик претходног интересовања и инструкција 
сарадницима по питању техничких пропозиција у вези изгледа чланка.
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TEHNICAL INSTRUCTIONS TO AUTHORS FOR 
PREPARING MANUSCRIPTS FOR PUBLICATION 

IN HISOTRICAL RECORDS

Scientific journal Historical Records publishes following types of ar-
ticles:

1. Introductory remarks
2. Original scientific articles
3. Review articles
4. Conference addresses
5. Case studies

In addition, Historical Records also publishes book and periodic re-
views, chronic of scientific work, notes etc. Category of article is suggested 
by the author, and is subject to the decision of Editorial board. It is mandato-
ry for all articles to include abstract, key words and summary in English lan-
guage (up to 1500 words).

Manuscript Preparation Technical Guidelines for 
Historical Records

All manuscripts (articles, reviews, reactions, notes, sources) must be 
written electronically, preferably using MS Word package (or any other com-
patible program) in (**.doc) format. Furthermore, authors are strongly en-
courage to use Times New Roman, 12 font, and 1, 5 spacing. In footnotes, 
please, use font 10 and single spacing. Manuscripts are submitted both elec-
tronically (CD, DVD, USA or via email) and in hard-copy. Maximum length 
is 32 pages.

Corresponding authors need to provide their contact post and email 
addresses, and also to include present job details. Papers can be submitted in-
person or mailed to the following address:
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Historical Institute of the University of Montenegro
Bulevar Revolucije 5, 
81000 Pogorica 
Montenegro  
 
Or, using emails: istorijskizapisi@gmail.com or ii@ac.me 

Footnotes Technical Guidelines for Historical Records

Author names and Article title – current (regular typed letters)
Journal or Monograph Title – italic (slant slightly to the right)
Ibid – italic
o.c. (opere citato) – italic

Papers which do not conform to the conventions of the Journal will 
not be considered for publication. Editorial board remains open for any fur-
ther inquiries regarding Journal’s conventions and technical guidelines. 
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ИСТОРИЈСКИ ЗАПИСИ ONLINE

Историјски записи, најстарији црногорски научни часопис, одне-
давно је доступан онлајн на сљједећим линковима: 

http://www.istorijskizapisi.ac.me/

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/21704/objava/17573-istorijski 
-zapisi-1-2-2018-u-pdf-formatu

Електронске верзије Записа (1927-1941) и Историјских записа 
(1948-) добиле су посебне ISSN бројеве од Националног ISSN центра, 
и каталошки су обрађени у е-каталогу Националне библиотеке „Ђурђе 
Црнојевић‘‘. ISSN је идентификатор часописа на глобалном нивоу, он 
је јединствен и везује се за назив часописа, тако да доприноси њего-
вој кредибилности и видљивости. Уласком у ISSN регистар (сједиште 
у Паризу, доступан на: https://portal.issn.org/) потенцијални корисници 
широм свијета добијају информацију о електронској доступности ком-
плетног садржаја свих бројева објављених од 1927. до данас. Радови 
наших и страних историчара, неопходно полазиште у проучавању ис-
торије црногорског народа, дати су у слободном приступу и видљиви 
у оном облику у којем су првобитно објављени. Овај часопис је већ 
дуго индексиран у најобимнијим базама електронских текстова EBSCO 
и CEEOL, а сада је уврштен у ISSN регистар, чиме је његова видљивост  
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додатно побољшана, а тиме и једноставност приступа и преузимања 
садржаја бројева или чланака. Дигитализација претходних и контину-
ирано објављивање нових часописа је рјешење које нуди брзу информа-
цију и приступачан материјал, читљив на свим савременим електрон-
ским уређајима, свим заинтересованим академским и истраживачким 
заједницама, као и појединцима који желе да дођу до квалитетних и 
поузданих изворних историјских радова.  

* * *

Historical Records, the oldest Montenegrin scientific journal, has re-
cently been made available online at the following links:

http://www.istorijskizapisi.ac.me/  

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/21704/objava/17573-istorijski
-zapisi-1-2-2018-u-pdf-formatu 

Electronic versions of the Records (1927-1941) and Historical Re-
cords (1948-) received special ISSN numbers from the National ISSN Cen-
tre, and were catalogued in the e-catalogue of the National Library Đurđe 
Crnojević. ISSN is used as an identifier for journals on a global level, it is 
unique and linked to the name of a journal, so it contributes to its credibili-
ty and visibility. By entering the ISSN register (based in Paris, available at: 
https://portal.issn.org/), potential users throughout the world are able to re-
ceive information on the electronic availability of the complete content of all 
issues published from 1927 to the present day. The works of domestic and 
foreign historians, a necessary starting point in the study of the history of the 
Montenegrin people, are provided free of charge and visible in the form in 
which they were originally published. This journal has already been indexed 
for many years in the most comprehensive databases of electronic texts – 
EBSCO and CEEOL, and is now included in the ISSN register, which will 
further improve its visibility, and thus the ease of accessing and downloading 
the content of issues or articles. Digitization of previous and continuous pub-
lication of new journals is a solution that offers readily available information 
and accessible material readable on all modern electronic devices to all inter-
ested academic and research communities, as well as individuals who want 
to have access to quality and reliable original historical works.
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